Districte de Gràcia

CONSELL DE BARRI DEL COLL - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA
29 de novembre de 2018 - 18.30 h
Centre Cívic el Coll - La Bruguera

1 PRESENTACIÓ
La sessió comença a les 18.30 h i el regidor del Districte de Gràcia, Eloi Badia, dona la benvinguda als assistents i
presenta la constitució de la taula.
2 INFORME DEL REGIDOR
Presentació del llibre El corazón de Barcelona, de Miguel Gallardo, el 26 de juny passat.
2a Jornada d’Educació del Coll, el 29 de setembre passat.
Constitució de l’Associació de Comerciants Coll Amunt, el 2 d’octubre passat.
Celebració del centenari de l’escola La Farigola, el 17 de novembre passat.
Des del 5 de novembre està obert el CUAP Larrard (Centre Urgències Atenció Primària), 24 hores
els 365 dies de l'any.
ü S'han acordat mesures concretes en relació amb el Pla estratègic del Park Güell: eliminació de les
parades 24 i 92 que estan just davant del parc per disminuir la presència de turistes, aprovació de
la llançadora que anirà i tornarà des la plaça d'Alfons X fins al parc (també per descongestionar els
busos públics), s'està treballant en la reubicació de la parada de taxis, que actualment està a
Larrard, tenint en compte les propostes tècniques i veïnals; hi ha un nou pla d'inversions per
noves obres al parc i l’entorn, i s'està treballant per dur a terme noves activitats i socials per
recuperar l'espai públic que suposa el parc.
ü S’ha posat en marxa el concurs d’idees sobre els Tres Turons i anirem participant en totes les
fases del procés.
ü
ü
ü
ü
ü

3 PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS COLL AMUNT a càrrec de Maria Beltri, responsable de
Comunicació
Des de fa 3 anys, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia estan impulsant el comerç al barri de Coll que
ha facilitat que els comerciants entenguin la necessitat de crear una associació.
Els nostres objectius són els següents:
•
•
•

Ser un canal de comunicació amb l’administració sobre les necessitats del barri i tenir l’oportunitat de
demanar subvencions.
Impulsar la competitivitat del comerç i campanyes de dinamització.
Treballar en xarxa amb altres entitats del barri a partir de projectes conjunts.

Actualment, ja som 42 associats però tenim constància que hi ha més comerços que hi estan interessats.
Què farem per a aquesta campanya de Nadal:
ü Decoració dels arbres de Nadal de les botigues associades amb escoles i serveis del barri

ü Itinerari amb cupons
ü Loteria de Nadal
ü Reportatge de BTV i Ràdio Gràcia
4 ACTUACIONS AL PARC DE LA CREUETA DEL COLL
4.1 Millora de l’enllumenat que inclou les zones d’accessos i l’entorn del llac-piscina; no es preveu l’enllumenat
monumental ni de la zona forestal.
4.2 En relació amb el manteniment del parc, es recullen les reclamacions del veïns i les necessitats del mateix
parc. A partir d’un diagnòstic s’hi farà una intervenció en tres àmbits:
ü Obres civils, que fan referència a pavimentació, baranes, arranjament de murs, escocells, pèrgola, zona
de pícnic, etcètera.
ü Naturalització del parc, quant al manteniment, la reposició i nova plantació de la vegetació del parc.
ü Elements de biodiversitat, per protegir el desenvolupament de les espècies que hi cohabiten, així com
dels hàbitats i la geologia del parc.
ü Xarxa de reg, es millorarà tot el sistema de canalització i la forma de gestió.
4.3 Rehabilitació del llac-piscina
Fase de diagnosi:
ü El mes de juny passat es van observar dificultats per omplir el llac, ja que hi havia fuites que no es
detectaven a la superfície. Després d’un diagnòstic a fons, es va confirmar que era una situació molt greu
perquè afectava l’estructura de la mateixa piscina.
ü Revisió del projecte de reparació del 2005 amb la qual es detecten unes modificacions ( recobriment dels
tubs d’impulsió amb formigó ) que impedeixen la reparació del llac.
Fase d’intervenció;
ü Redacció del projecte executiu que s'acabarà el desembre del 2018.
ü Període de licitació d’obres, del gener al maig del 2019.
ü Són obres majors amb una durada mínima de 6 mesos, i, per tant, amb una previsió que estigui acabada
el novembre del 2019.
Millores que comportarà:
ü Tindrà un funcionament de piscina i no de llac (com fins ara), ja que complirà amb els requisits tècnics
(pavimentació i sortidors laterals) sense canviar la imatge visual de la instal·lació.

