
 
 

 

CONSELL DE BARRI EL COLL 

RESUM DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

 

Data: 29 de setembre de 2020 hora:  18.00 h  Lloc: Centre Cívic El Coll-La Bruguera 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana: 32 persones 

• Assistents presencials:  10 persones a la sala de Plens i 8 al Centre 

Cívic El Coll-La Bruguera 

• Assistents telemàticament: 14 persones 

 

Ordre del Dia 

1. Informe del Regidor 
2. Actuacions sobre el llac-piscina del Parc de la Creueta del Coll. 

3. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

El Regidor del Districte i President del Consell de Barri del Coll, Sr. Eloi 

Badia presenta als Consellers: 

• Àngels Tomàs (Consellera de Barri del Coll) 

• Olga Hiraldo (ERC) 

• Alberto Lacasta (PSC) 

• Sílvia Manzano (JuntsxCat) 

• Jordi Bea  (Ciutadans) 

• Jordi Daura (BxCanvi) 

 

També ens acompanyen: 

• Benoit Poisont (vicepresident del Consell de Barri del Coll) 

• Pilar Miràs (gerent del Districte) 

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



 
 

• Judith Calàbria (Consellera Tècnica)  

 

El Sr. Benoit dona la benvinguda als assistents recordant a la gent que ho 

ha passat malament pel COVID 

 

1-INFORME DEL REGIDOR  

 

Dades COVID: 1.800 casos diagnosticats a Gràcia, dels quals 75 són al Coll, 

tenint en compte que és un barri petit. 

El teixit comercial ha patit molt i es fa una crida a prendre consciència.  

Amb aquesta situació, el pressupost municipal, que se sabrà en uns 

mesos, serà de contenció prioritzant donar resposta a les vulnerabilitats.  

Tot i així, la voluntat política és que tot funcioni i mantenir la xarxa 

comunitària: 

• 40 persones ateses en temes ocupacionals amb un 20% que han 

trobat feina. 

• Pepita Pardell, premi d’honor Vila de Gràcia 

• S’ha apostat pel sector cultural. El Centre Cívic continua amb 

activitats. 

• Hi ha hagut avenços en temes odontològics per a persones 

vulnerables.  

 

2- ACTUACIONS LLAC-PISCINA DEL PARC DE LA CREUETA DEL COLL 

El Sr. Barroso explica que hi ha hagut un pressupost de 500.000€ per 

millorar la piscina i millorar la qualitat de l’aigua. Les obres van acabar el 

25 de juny i després de fer les mesures de qualitat d’aigua, el 15 de juliol 

es va obrir portes de la piscina.  

S’han fet actuacions d’urgència al fons de la piscina perquè hi ha hagut 

incidents amb ferides als peus. Es va buidar la piscina per fer un polit del 

terra.  



 
 

L’activitat va finalitzar el 15 de setembre. 

Queden treballs pendents que es realitzaran a la tardor.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

Sr. David Iglesias: Demana l’obertura de la zona enjardinada on està la 

font. 

 

 3- TORN OBERT DE PARAULES 

Sr. Albert Hernando: Quines són les accions plantejades per millorar 

l'urbanisme i la mobilitat del Passeig Mare de Déu del Coll? En particular, 

són destacables problemes coneguts com el mal estat del paviment i les 

voreres, cotxes aparcats a les voreres com a norma habitual, 

indisponibilitat de carril bici en el passeig i en els carrers del voltant, i 

absència de parades de Bicing a la zona. 

 Sr. Dani B.: 

• La vorera del carrer de Pau Ferran està contínuament envaïda per 
cotxes mal aparcats fent impossible el pas dels vianants per la 
vorera i haven de envair la calçada. Al principi del carrer hi ha una 
area de carrega i descarrega pero quan està plena els 
cotxes/furgonetes aparquen a la vorera. Es podria resoldre amb la 
instal·lació de pilones a la vorera. 

• Hi ha data prevista per les obres de remodelació integral del Centre 
Cívic del Coll? 

 Sr. Luis Hidalgo: 

• Com és que a l'edifici projectat a la cantonada del carrer Mare de 

Déu del Coll/Maignon se l'ha permès una alçada tan 

descompensada i per què ha estat exonerat de construir places 

d'aparcament?. 

• Quina és la situació del veí expulsat de casa seva (Maignon 6) per la 

propietat que vol enderrocar l'edifici per vendre el solar i/o 



 
 

construir-hi un altre edifici? (l'ajuntament estava mediant entre la 

propietat i el veí) 

• En quina situació es troben els permisos que afecten l'edifici, ja 

abandonat, del carrer Maignon 20-22. Es cert, que es construiran 19 

vivendes? -al carrer els edificis no arriben a tal quantitat 

d'habitatges, el que em fa imaginar les seves proporcions-. 

Sr. David:  

• Suggereix que els propers Consells de Barri es facin d’aquesta 

manera virtual per facilitar la participació.  

• Recollida d’escombraries al carrer no compleix la normativa de 

soroll. 

• Cal revisar l’accessibilitat de Damià Forment, escales i rampa. 

• Les tanques per delimitar els passeigs de la desescalada COVID no 

es col·loquen correctament. 

• Els camins i zones de darrera del parc Güell són perilloses. Hi ha una 

persona que s’apropa als infants 

Sr. Miquel Cid: Denúncia al carrer Portell 14 per un tema d’humitats 

perquè les seves aigües brutes desaigüen malament. 

Sra. Carme Ferrer:  

• Barreres arquitectòniques al Pg. Mare de Déu del Coll/Béquer per 

anar al CAP. Cal eliminar escales 

• Edifici Balet i Blai. Cal rescatar-lo com edifici històric i cultural per al 

barri. 

• Demana canviar de lloc les papereres que estan a l’Espai Sol i Lluna 

del Pessebrista Pinyol i reposar la placa.  

Sra. Griselda Andújar: Al parc Güell les escales desgastades per la pluja. 

Costa pujar. Botellades al parc 

Sra. Imma Vicente, de l’AMPA M. Déu del Coll: El Coll d’ampolla que hi ha 

a l’escola és un dels projectes que avança lentament i tard i es donen 

situacions perilloses. Cal més vigilància de la Guàrdia Urbana.  



 
 

 


