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TAULA COMUNITÀRIA DEL COLL 

Les comissions de la Taula Comunitària del Coll han continuat treballant 

online. Ara comencen a fer-se de forma presencial. 

 Comissió Urbanisme.  

o De les propostes per als pressupostos participatius, en la votació 

final ha estat seleccionada “Fem més accessible la piscina de la 

Creueta del Coll, instal·lem-hi serveis i vestuaris” (amb 1.492 vots) i 

una inversió de 200.000 €. 

Actualment, el llac que esdevé piscina pública  a la Creueta del Coll 

no disposa de vestuaris accessibles i només hi ha un lavabo al bar. 

La proposta reordena i redistribueix l’edifici que hi ha al costat del 

bar per habilitar-hi un espai per al personal del parc (magatzem i 

vestidor), així com lavabos i vestidors que siguin accessibles i públics.  

Aquesta proposta, doncs, pretén habilitar lavabos i vestidors 

accessibles per a les persones usuàries de la piscina durant l’estiu, i 

també per al públic que assisteixi a les activitats i als esdeveniments 

organitzats pel parc durant tot l’any. 

 Comissió Salut comunitària El Coll i Vallcarca 

o Edició RemeiSàvies 

o Passejades per a la gent gran 

 Comissió d’educació  

o Cicle de formació sobre sexualitat i afectivitat per joves i adolescents 

o Projecte Teatre i Cos per adolescents i joves 

 

FESTA MAJOR DEL COLL ‘21 

La Festa Major del Coll de l’any passat es va celebrar “collfinada”.  

Enguany s’ha organitzat presencialment, amb les condicions que ens marca la 

situació actual de pandèmia, és a dir, amb totes les mesures de seguretat i a 

camí de tornar a la normalitat l’any que ve. 

L’ha organitzat la Comissió de Cultura i  Festes del Coll, Comissió de Joves del 

Coll, Colla de diables de la Malèfica del Coll, Esplai Sant Jordi, AE Jaume I del 

Coll, Kapara Sound, Nèmesi del Coll, Assemblea de Festes Alternatives Coll-
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Vallcarca, Coral Mare de Deu del Coll, AFA Farigola, AFA Gat Negre, Òmnium 

Gràcia, Coll AMUNT, Centre Cívic El Coll – La Bruguera, Casal de Joves del Coll, 

Casal Infantil del Coll i Espai de Gent Gran del Coll. 

Tan la preparació de la Festa major com el seu desenvolupament s’han 

realitzat amb totes les garanties i normes sanitàries marcades per les 

autoritats sanitàries.  

El pregó, a càrrec de Isabel Gordó va ser un reconeixement a les persones 

grans que ho han passat tan malament durant la pandèmia. 

Moltes i variades activitats, amb èxit de participació, i amb tancament final 

molt esperat amb tabalada, espectacle de foc i la traca final. 

 

ALTRES ACTIVITATS 

 

 Destaquem la celebració al mes de maig de la Primavera Verda d’El Coll. 

Les activitats –presencials i amb mesures de seguretat- han posat la seva 

mirada en la defensa de la sostenibilitat i del medi ambient. Aquest any 

2021, coincidint amb l'any de l'alimentació saludable i sostenible, la 

programació ha estat farcida d'activitats relacionades amb aquest tema. 

 

 La presentació i diferents passis del migmetratge ‘Barri de tinta i paper', 

el film sobre el llegat cultural i social del barri del Coll que repassa la 

història des de principis del segle XX, vinculat a la editorial Bruguera. 

 

 Destacar l’esforç de dinamització del comerç del barri des de Coll Amunt. 

Al maig també es va lliurar el premi del concurs de guarniment 

d’aparadors de primavera (que se l’endú la perruqueria Sònia). 

En el marc de la Festa Major, aquesta associació de comerciants ha 

organitzat la Gimcana Coll-Tural. Aquest matí s’ha fet el lliurament de 

premis al CC Coll. 
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TREBALL  ALS BARRIS  

El servei d'orientació laboral per a la recerca de feina, Treball als barris, per les 

persones residents al barri del Coll i inscrites a les oficines del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, manté l’atenció al públic. Ho ha fet en format online 

i ja han començat algunes activitats presencials, però encara amb poc 

aforament. 

 A la Casa d’oficis hi han participat 24 persones 

 El Dispositiu d’inserció laboral ha atès 23 persones. Entre aquestes, s’ha 

produït la inserció laboral de 3. 

 Projecte Integral amb Contractació (antics Plans d’Ocupació): contractació 

1 persona per 6 mesos 

 

BALET I BLAY 

 

La propietat de l’edifici Balet i Blay del passeig de Mare de Déu del Coll va 

sol·licitar una llicència d’enderroc i una llicència per a la construcció d'un 

edifici de nova planta amb 10 habitatges. 

Balet i Blay és una finca que no forma part del catàleg de patrimoni artístico-

arquitectònic de la ciutat. Els diferents canvis que ha patit aquest edifici en el 

temps han alterat la seva arquitectura original. 

Per això, segons la normativa i el planejament urbanístic de la parcel·la, 

l’Ajuntament té l’obligació d’atorgar llicència d’enderroc i la de construcció.  

El Districte s'ha reunit amb el veïnat i amb la propietat per dialogar a l'entorn 

del valor històric de l'edifici Balet i Blay amb la voluntat de cercar una solució 

que respecti la memòria del l’activitat del local, tenint en compte que les 

llicències s’han hagut d’atorgar.  

Mentrestant, també s'ha demanat una nova avaluació patrimonial sobre 

l’edifici. 
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ACTUACIONS A L’ESPAI PÚBLIC 

 

 A partir d’aquest estiu la plaça Laguna Lanao, al barri del Coll, comptarà 

amb més espai d’ombra. Per aconseguir-ho, s’han fet diverses actuacions: 

o Plantació de nova vegetació del tipus trepadora per tal d’aconseguir, 

amb el temps, disposar d’un sostre vegetal que serveixi per donar 

ombra a la plaça. 

o Instal·lació de xarxes a les pèrgoles existents, per aportar ombra 

mentre la vegetació no creix.  

o Durant el mes de juny també s’estan fent més plantacions de plantes 

arbustives. 

Aquestes actuacions donen resposta a les peticions del veïnat per disposar 

d’ombra en aquest espai d’estada. 

 

 Al mes de maig, es van fer les obres de renovació i millora de les baranes 

del carrer Font del Coll. Se’n van posar unes de noves amb passamà 

intermedi d’acer inoxidable i es va substituir la barrera de seguretat 

existent deteriorada. 

 

 Ahir, 28 de juny es van iniciar les obres per habilitar un nou pas de vianants 

al Passeig Mare de Déu del Coll a la cruïlla amb el carrer Rubens. Les obres 

tindran una durada de 2 setmanes. Posteriorment es faran les obres de la 

cruïlla de Passeig de Mare de Deu del Coll amb Baró de la Barre (aquest 

part és Vallcarca). 

 

 Pla d’actuació maig-agost 2021 de Parcs i Jardins. Actuacions en escocells 

als carrers Font del Remei  

 

 


