
 
 

 

CONSELL DE BARRI EL COLL 

RESUM DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

 

Data: 29 de juny de 2021  hora:  18.00 h  Lloc: Centre Cívic El Coll-La Bruguera 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana: 24 persones 

 Assistents presencials: 18 persones 

 Assistents telemàticament: 6 persones 

 

Ordre del Dia 

1. Informe del Regidor 
2. Parc de la Creueta del Coll 
3. Casal Comunitari del Coll  
4. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

El Regidor Eloi Badia presenta als Consellers: 

 Àngels Tomàs (Consellera de Barri del Coll) 

 Olga Hiraldo (ERC) 

 Jordi Folch (JxCAT) 

 Jordi Bea  (Ciutadans) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 

Presencialment també ens acompanyen: 

 Pilar Miràs (gerent del Districte) 

 Jordi Raboso (director de la Direcció de Llicències i Espai Públic) 

 Carmelo Alcalde (Tècnic de Barri del Coll) 

 



 
 

 

 

1-INFORME DEL REGIDOR  

 

S’adjunta un document amb l’informe 

 

2-PARC DE LA CREUETA DEL COLL 

 

La Sra. Pilar Miràs explica l’estat actual de la piscina de la Creueta del Coll. 

 

La temporada de bany al parc de la Creueta de Coll ha començat el dia 26 

de juny i acabarà el dia 12 de setembre, que més o menys coincideix amb 

les vacances escolars. L'any passat hi va haver diversos problemes de talls 

en els peus que ha fet que es demani que les persones facin servir sabates 

de goma per banyar-se, per evitar talls. És difícil que no saltin les rajoles 

perquè el terreny és inestable. Perquè és un llac que s'utilitza com piscina, 

per tant no es pot esperar que tingui el rendiment d'una piscina. Així que 

la idea és que de dilluns a divendres es vagin reparant tots els problemes 

que vagin sorgint, per al que es va contractar una empresa de 

manteniment. 

Amb l'anticipació de la calor durant aquest 2021, molta gent va entrar a 

banyar-se a les piscines sense que estiguessin habilitades perquè l'aigua 

no estava en condicions, el que va provocar alguns problemes amb la 

intervenció de la Guàrdia Urbana. I s'ha contractat un servei per a la 

supervisió de l'estat de l'aigua. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 



 
 

 Laura Martínez (Assoc. La Tela Late): Comenta, sobre el llac (piscina) 

de la Creueta de Coll, que a l'ser juny un mes tan calorós, cada cap 

de setmana els veïns i veïnes de barri es van estar banyant sense 

que hi hagués cap control, no hi havia informació i ningú els va 

informar que no es podien banyar. Proposa que es modifiquin les 

dates d'obertura de la piscina i així s'aprofitaria molt més. I d'altra 

banda comenta que si cada any hi ha problemes amb el llac, per què 

es té un llac que no és piscina, caldria o fer una reforma profunda o 

tancar-la pel bany.  

 

 Santiago Martínez (AFA Farigola): Comenta que estaria bé fer 

comunicació, amb tota aquesta informació tècnica que ha donat la 

Gerent sobre el llac, dirigida a les diferents persones que fan servir 

les instal·lacions, perquè porten setmanes parlant del tema entre 

veïns i veïnes i comenten que tenen la sensació que sempre hi ha 

problemes amb l'espai. 

 

 

3-CASAL COMUNITARI DEL COLL 

 

El Sr. Carmelo Alcalde explica el  funcionament i els projectes del Casal 

Comunitari amb l’ajut d’un power-point que s’adjunta. 

  

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

No hi ha paraules 

 

 

 



 
 

4-TORN OBERT DE PARAULES 

 El Sr. Santi Martínez, parla en nom de les AFA's de les escoles 

Virolai, Mare de Déu del Coll, Montseny i Gat Negre: Explica que fa 

6 anys que vam presentar una proposta de pacificació de la 

circulació al Barri del Coll al PAD, que va donar lloc, dins el treball a 

la Taula Comunitària del Coll, a un projecte de reducció del trànsit al 

Coll. D'aquells acords, en van sortir  la peatonalització del Camí de 

can Mora (realitzada), i altres actuacions concretes de les que tan 

sols s'ha dut a terme una minsa i mal col·locada senyalització. La GU 

no ha fet cap actuació, els passos de vianants continuen envaïts pels 

vehicles, les voreres son plenes de motos, i això podríem 

continuar amb un seguit d'incompliments. Sabem que el treball al 

Coll d'ampolla de portell es complexa, però hi ha desenes de petites 

actuacions que han caigut a l'oblit. A més a més hem demanat 

reiteradament una reunió amb els responsables de Districte que 

mai no s'acaba de concretar. Per tot plegat sol·licita una reunió 

inmediata, que es reforci la senyalització, i que la GU comenci a 

informar primer, i sancionar després, els vehicles que 

l'incompleixen. 

 

 Sr. Albert Hernando (Veí) planteja tres temes: 
1. El barri del Coll continua sense disposar d'una sola estació de 

Bicing, tot i la darrera expansió que va fer arribar el servei a 
gairebé tots els barris alts de Barcelona. Sóc conscient de les 
dificultats inicials per fer arribar el servei a barris costeruts, 
però precisament en aquestes zones seria d'especial interès 
disposar de Bicing, especialment pensant en el servei de de 
bicis elèctriques.  

2. Sobre la Reurbanització la plaça Flandes que està pendent. 
3. Sobre la situació normativa respecte a l'aparcament 

especialment del passeig Mare de Déu del Coll en el tram 

entre placeta de Flandes i baixada de Solanell.  La vorera 

pujant a l'esquerra està sempre plena de cotxes aparcats 

sobre de la vorera, fent-la intransitable. 



 
 

 

 Sr. Ramón Frizat (Coordinador de Vox al districte de Gracia, planteja 

sis  qüestions): 

1.  ¿Hay algún proyecto en el cual esté pensado instalar 

escaleras mecánicas en carrer de les Balears? ¿Y si es así, 

¿Qué estimación de fechas tiene? 

2. ¿Se podrían quitar los palos de la luz de la calle Mora de Ebro, 

ya que la acera es muy estrecha y no pasan cochecitos y sillas 

de ruedas en algunos puntos? 

3. ¿Se podría tener un mayor control también de la zona de 

carga y descarga en la calle Guillem Abiell para que no 

bloqueen dicha calle los camiones que descargan en el 

Covirant? ¿Y si no es posible, se podría poner una zona de 

carga y descarga en mora de Ebro? 

4. ¿Se podría poner un semáforo en el cruce del carrer 

Castellçol, con Mare de Deu del Coll y baixada de Sant Maria, 

para facilitar la vida de los vecinos y que no haya el peligro y 

la tentación de que se salten la doble línea continua? 

5. ¿Se podría mejorar la limpieza de la calle Beat Almató, y el 

estado lamentable de las aceras de Passeig de la Mare de Deu 

del Coll? 

6. A varios vecinos les consta que hay una entidad privada que 

hace negocio de la pista polideportiva, ¿porque a los vecinos 

no pueden hacer uso de ella? 

 

 Sra. Laura Martínez (Assoc, La Tela Late): No sembla que sigui adient 

convertir els pocs aparcaments actuals en zona verda en un barri 

tranquil que no te vehicles foranis i on no hi ha lloc. 

 

 Sra. Carme Ferrer (Comissió de Seguiment del Consell de Barri) 

planteja cinc qüestions: 



 
 

1. A la Creueta del Coll cada dia es fa “botellón” fins les cinc de 

la matinada i la Guàrdia Urbana no respon la majoria de les 

vegades. 

2. Hi ha molts gossos a la Creueta sense lligar 

3. Reclama la restitució del salt d’aigua segons el disseny inicial 

de l’escultura de Chillida 

4. Reclama la retirada d’unes papereres instal·lades just davant 

de l’escultura Sol i Lluna del parc de la Creueta 

5. Es mostra decebuda perquè l’edifici Balet i Blay no ha estat 

declarat d’interès local. 

 

 Sr. Francesc Ruestes (veí). Dues qüestions: 

1. Considera que l’edifici Balet i Bay forma part de la memòria 

històrica viva. 

2. Tot i que aquest no sigui l’espai per plantejar aquesta qüestió, 

recorda que el parc Maria Baldó està sec per manca de reg.  

 

 

 

 

 

 

 


