
 
 

 

CONSELL DE BARRI EL COLL 

RESUM DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

 

Data: 2 de març de 2022 hora:  18.00 h  Lloc: Centre Cívic El Coll-La Bruguera 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana: 28 persones 

 Assistents presencials:  21 persones  

 Assistents telemàticament: 7 persones 

 

Ordre del Dia 

1. Informe del Regidor 
2. Nou servei de neteja i residus 
3. Pla de manteniment del Coll 
4. Torn obert de paraules 
5. Afectacions per obres en la L5 de metro 
6. Prevenció d’incendis domèstics  

 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

Badia dona la benvinguda als assistents.  

Abans de començar vol expressar la solidaritat amb el poble d’Ucraïna.  

A continuació explica el funcionament de la sessió i presenta als 

Consellers: 

 Àngels Tomàs (Consellera de Barri del Coll) 

 Jordi Folch (JuntsxCat) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 Alberto Lacasta (PSC) 

 Olga Hiraldo (ERC) 

 



 
 

 

També ens acompanyen: 

 Benoit Poinsot, vicepresident del Consell de Barri del Coll 

 Rufino J. García, gerent del Districte 

 Jordi Raboso, director de la Direcció de Llicències i Espai Públic 

 

 

1-INFORME DEL REGIDOR  

 

 Entre els projectes de la Taula de Salut Comunitària destacar que el 
10 de febrer es va presentar el projecte RemeiSàvies que s’ha 
treballat abans i durant la pandèmia i que ara veu la llum amb 
sessions de Tatre-Fòrum al centre cívic.  

 La Comissió d’Urbanisme de la Taula Comunitària forma part de la 
Comissió de Seguiment dels projectes seleccionats dels 
pressupostos participatius. Pel que fa al Coll, el projecte seleccionat 
és “Fem més accessible la piscina de la Creueta del Coll, instal·lem-
hi serveis i vestuaris” Ja s’ha fet l’aixecament planimètric del volum 
dels vestidors de la piscina de la Creueta del Coll 

 Consolidació dels Punts de suport informàtic. El Centre Cívic forma 
part de la xarxa de punts de suport informàtic de tràmits de 
prestacions socials, administratius i contra la bretxa digital.  

 D’entre les activitats realitzades destacar que el 18 de desembre, 

com a inici de la temporada nadalenca i per primera vegada, els 

comerciants de Coll Amunt al matí i la Colla la Malèfica a la tarda, 

van muntar el Arbre dels Desitjos i l’Escorça de Nadal amb tallers, 

cercavila i el ball del fanalet, amb força d’èxit i participació.  

 D’entre les activitats previstes destacar que durant el mes de març, 
el Centre Cívic organitza la 16a. edició de l’aDona’t. Exposicions, 
tallers, concerts i la tradicional Collçotada són algunes de les 
activitats  d’aquest cicle feminista. També el Centre Cívic ja està 
preparant per al maig el cicle Primavera Verda i la Festa Verda per al 
dia 21 de maig. També al maig celebrarem a la Creueta la setmana 
de la gent gran. 



 
 

 A l’anterior consell de barri anunciàvem reformes al centre cívic. 
Avui podem veure unes primeres actuacions, a la sala d’actes. 
També a l’espai d’exposicions. 

 Durant aquest any 2022 està previst fer les obres de la nova àrea de 
jocs Infantils al parc de la Creueta del Coll. L’any passat, prèvies 
consultes amb el veïnat, es va fer un disseny de la ubicació i del 
tipus dels nous jocs infantils.  

 La implementació de l’àrea verda d’aparcament ha estat positiva, 
però encara està en revisió. 

 
 

2- NOU SERVEI DE NETEJA I RESIDUS  

La ra. Montse Montañola, de la Direcció de de Serveis de Neteja i Gestió 

de Residus, explica aquest punt amb l’ajut d’un power-point que 

s’adjunta. 

 

3- PLA DE MANTENIMENT DEL COLL 

El Sr. Marc Tortosa, del Consorci Agència d’Energia de Barcelona, explica 

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

 

S’obre un torn de paraules sobre aquests dos punts: 

Benoit. Importància de les accions pedagògiques per minimitzar l’impacte 

dels residus. 

 

4-TORN OBERT DE PARAULES 

M.V. i J.G. Demanen noves mesures per tal de limitar l’excés de velocitat 

dels vehicles al pg. Mare de Déu del Coll, especialment des del c. Cardedeu 

fins al c. Santuari: passos de vianants amb ressalt, reubicació dels passos 

de vianants, limitació de velocitat a 30 km/h. 



 
 

A.L.M. Necessitat de coordinació entre els districtes de Gàcia i d’Horta-

Guinardó per posar mesures que dissuadeixin l’excés de velocitat dels 

vehicles al carrer Santuari i per millorar la il·luminació en els passos de 

vianants. 

S.C. Planteja quatre temes: 

1-Els topalls als carrers Farigola o Torrent del Remei són un problema per 

circular en bici. 

2-Cal millorar la seguretat dels vianants al c. Móra d’Ebre perquè els 

vehicles van a molta velocitat. 

3-Falten escales mecàniques de baixada alc. Beat Almató. 

4-Falta una estació de Bicing al barri 

 

 5-AFECTACIONS PER OBRES DE LA LÍNIA 5 DE METRO 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) explica què realitzarà 

aquest 2022 una renovació integral de via en diferents trams de l’L5 de 

metro amb unes obres que suposen una inversió de 15 milions d’euros. 

Una renovació que permetrà reduir el nombre d’incidències i solucionar 

les vibracions per l’ús de la infraestructura.  

L’obra també permetrà incrementar en un futur proper l’oferta de trens i 

millorar així les freqüències de pas. A més, durant l’obra es podrà extreure 

el material amb contingut d’amiant identificat a l’estació de Maragall, en 

el marc del pla de TMB per eliminar progressivament l’amiant de totes les 

seves infraestructures. 

Les obres s’executaran en dues fases amb l’objectiu de minimitzar 

l’impacte en els usuaris. El primer tall serà per Setmana Santa i consistirà 

en la renovació integral de la via de dos trams de 300 metres entre 

Verdaguer i Sagrada Família i entre La Sagrera i Congrés.  

Durant l’estiu es renovarà de forma integral la via des de Congrés a Horta. 

En total, 3 quilòmetres de via doble seran demolits i construïts de nou en 



 
 

aquesta obra, necessària també per l’antiguitat del tram La Sagrera – 

Horta, que es va posar en servei entre el 1959 i el 1967. 

 

 6-PREVENCIÓ D’INCENDIS DOMÈSTICS 

El Sr. Pere Martínez, tècnic de prevenció de Bombers de Barcelona explica 

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

 

 


