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CONSELL DE BARRI DEL COLL – RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 9 DE DESEMBRE 

 

Data: dilluns 9 de novembre de 2019 hora: 18.30 h Lloc: Centre Cívic El Coll – La Bruguera 

Assistència política, tècnica, d’entitats, d’associacions i de la ciutadana: 18 persones  

Ordre del Dia 

 

1) Informe del Regidor  

2) Renovació càrrecs Vicepresidència del Consell de Barri del Coll i dels 

membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri. 

3) Torn obert de paraules  

 

Desenvolupament de la sessió 

El regidor presenta als nous consellers i conselleres: 

 Àngels Tomàs, Consellera del barri del Coll 

 Silvia Manzano (JxCAT) 

 Olga Hiraldo (ERC) 

 Alberto Lacasta (PSC) 

 Jordi Bea  (Ciutadans) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 

També informa que tenim una nova gerent del Districte, la Pilar Miràs, que en el torn obert 

de paraules s’incorporarà en aquesta taula. 
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1. INFORME DEL  REGIDOR 

ACTUACIONS REALITZADES 

 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL NOU PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARC NATURAL 

DE COLLSEROLA, juliol 

 

El nou pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la 
biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i 
adaptativa.  
 
El Pla es va fer gràcies a un procés participatiu desenvolupat al llarg de 5 mesos mitjançant 
16 sessions participatives presencials, amb 449 participants que han fet més de 570 
aportacions. 
 
2. L’AMPLIACIÓ DE L’AULA AMBIENTAL BOSC TURULL 

Actualment estem fent obres d’ampliació de l’equipament que incorporarà: 
- cinc noves plataformes que suposa +500m2 
- una bassa naturalitzada 
- i un nou espai que donarà continuïtat al bosc 
 
3. FESTA MAJOR DEL COLL 2019, 1 al 16 de juny 

 lectura del pregó a càrrec de la cantant de hip-hop Bittah.  

 el  Centre cívic El Coll-La Bruguera va acollir una exposició sobre el personatge de 
Tintín  

 els aparadors dels comerços de l’associació de comerciants del Coll van estar 
guarnits amb portades de còmics per retre homenatge a la Bruguera i a la memòria 
històrica del barri.  

 
També, van destacar la cercavila de Gegants amb els Gegants del Coll, els Gegants de la Vila 
de Gràcia i els tabalers de la Malèfica del Coll. 
 
4. ACTIVITATS AL PARC DE LA CREUETA DEL COLL  

1) Cada divendres del mes de juliol, el parc de la Creueta del Coll ha acollit tallers 
infantils i concerts familiars.  

 
2) Durant el mes de setembre també s’hi va realitzar la primera fira de comerç al barri 

del Coll. Amb l’Objectiu de fomentar el comerç de barri i de proximitat + 
visibilització dels comerços 

 
3) També destacar que el passat 9 de novembre va tenir-hi lloc la Zombi Survival 

'Gràcia Zona Zero'. Activitat va dirigida a joves d’entre 13 i 29 anys on es va 
organitzar un joc de pistes multitudinari que transcorre durant la nit. 
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5. 22A EDICIÓ  DELS PREMIS NIT DE L’ESPORT DE GRÀCIA 

 
Aquest 2019 Gràcia ha premiat 8 esportistes i entitats esportives en la seva emblemàtica 
Nit de l’Esport. L’acte es va celebrar dijous  24 d’octubre al Centre Artesà Tradicionàrius.  
 
Aquest any en la modalitat que reconeixen la Millor activitat pedagògica vinculada a la 
pràctica esportiva que fomenti els valors de l’esport (joc net, educació, inclusió, 
cooperació) el Jurat ha premiat la Plataforma Bàsquet Club (on participa el Club bàsquet 
Coll). Moltes felicitats! 
 
6. COLL FANTASY 2019 del 8 de novembre al 7 de desembre  

Inclou projeccions de pel·lícules, exposicions, xerrades, conferències, presentacions 
literàries, jornades lúdiques, entre altres activitats.  
 
El Coll Fantasy és un cicle d’activitats de divulgació de la ciència ficció i fantasia, que se 
celebra al Centre Cívic El Coll el mes de novembre des de fa 15 anys, un cicle que s’ha anat 
consolidant en els últims anys. 
 
7. JUNTES SUMEM MÉS: CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ADONA'T DEL BARRI DEL COLL  

 
Cada any la comissió aDona’t organitza el cicle d’activitats al voltant del dia de la Dona, i 

enguany s’ha fet una crida a la participació en aquest espai de treball per donar resposta a 

les desigualtats que pateixen les dones, aprofitant així el potencial i la creativitat de totes 

nosaltres.  

 

La primera trobada va tenir lloc el 7 de novembre, i ens consta que va ser un èxit. 
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3) RENOVACIÓ CÀRRECS VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI I DELS MEMBRES 

DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

 

Membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri del Coll: 

Surten escollides les següents entitats representades per les següents persones: 

 Grup d’Estudis Coll-Vallcarca. Representada per la Sra. Carme Ferrer, 

vicepresidenta de l’entitat, amb el següents vots: 

9 a favor  

 

S’informa que el procés per formar part de la comissió de seguiment restarà obert fins al 
proper consell de barri per si hi ha més persones que s’hi vulguin presentar.  
 

Vicepresidència de la comissió de seguiment del Consell de Barri del Coll: 

Surt escollida una Vicepresidència  

 Benoit Poinsot, amb els següents vots: 

9 a favor  

 

4) TORN OBERT DE PARAULES 

David Iglesias 
Carme Ferrer Vega 
Joan Piñol 
Amador Catalán 

 

 

 

   

 


