
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Els Consells de Barri de Salt d’aquest any 2022 
decidiran el destí de 100.000 euros en inversions 
 

La primera sessió es durà a terme el dimarts 5 d’abril a l’Auditori de la Factoria Cultural 

Coma Cros 
 

En aquesta trobada es farà el retorn de les propostes recollides el 2021 i, sobre aquesta 

base, es presentaran les sis actuacions que es treballaran amb els veïns i veïnes 

  

El proper dimarts 5 d’abril es donarà el tret de sortida a l’edició 2022 dels Consells de Barri 

de Salt on es començaran a tractar i definir les actuacions que els veïns i veïns van 

proposar durant l’any 2021 així com les consultes que l’equip de govern vol traslladar a la 

ciutadania. La sessió se celebrarà a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros i servirà per 

recollir les opinions dels assistents i establir les bases del funcionament de les següents 

trobades  que ja s’aniran organitzant centrades en cadascuna de les zones en les quals s’ha 

dividit el municipi: est, sud, oest i centre. 

 

En aquesta primera trobada també es farà el retorn dels Consells de Barri del 2021 i, a partir 

d’aquí, es durà a terme una sessió de treball participatiu per presentar els projectes a dur a 

terme a cada barri durant aquest 2022, propostes que es van recollir en l’edició de l’any 

anterior. 

 

Entre els mesos de maig i juny es realitzaran les sessions participatives centrades en 

cadascuna de les quatre zones on es debatrà i es redactaran les propostes de millores dels 

espais escollits de cada punt amb una inversió total que s’eleva fins als 100.000 euros. 

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “els Consells de Barri es van posar en marxa 

durant l’anterior mandat amb l’objectiu de fomentar la participació dels veïns i veïns 

en els projectes que s’han de desenvolupar al seu entorn més proper. En definitiva, 

escoltant les seves propostes, aportacions i, conjuntament, dissenyant les solucions 

més adients”. 

 

L’ajuntament de Salt posa a disposició quatre Consells de Barri:  

 Sector Sud: Barris Massana, Mas Masó, el Pla, Hospital i Sant Cugat 

 Sector Est: Barri del Veïnat 

 Sector Oest: Barri Escriptors i Barri Vell 

 Sector Centre: Barri Centre 

La informació, calendari i detalls dels Consells es pot trobar a la web municipal, al Portal de 

Participació, a: https://www.viladesalt.cat/participacio/consells-de-barri/ 

Les propostes de millora als punts escollits durant els Consells de Barri de l’any 2021 es 

podran consultar a partir del dia 5 d’abril. 

https://www.viladesalt.cat/participacio/consells-de-barri/

