CONSELL DE BARRI DEL COLL. 26 d’octubre 2021

ACTIVITATS A DESTACAR

PARC DE LA CREUETA
Comencem explicant l’estat actual del projecte ‘Fem més accessible la piscina
de la Creueta del Coll, instal·lem-hi serveis i vestuaris’. Com ja sabeu forma
part dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius i en aquests
moments s’està treballant amb el promotor de la proposta. Recordar que la
inversió per aquestes millores és de 200.000 euros.

Entre el 26 de juny i el 12 de setembre es va dur a terme la temporada de
bany a la piscina de la Creueta de El Coll. Volem destacar que s’han produït
3.900 usos i que s’ha pogut gaudir sense incidències destacables i en bones
condicions. Ja s’han començat els treballs de renovació del paviment de
l’entorn del llac de la Creueta del Coll que van quedar interromputs per l’inici
de la temporada de bany. Amb aquesta segona fase finalitzarem la renovació
de la totalitat del paviment del perímetre del llac.
Informar que ja hem començat els treballs de renovació del paviment de
l’entorn del llac de la Creueta del Coll que van quedar interromputs per l’inici
de la temporada de bany. Amb aquesta segona fase finalitzarem la renovació
de la totalitat del paviment del perímetre del llac.

Parlem de la neteja i del projecte ‘Cuidem Barcelona’ que des de l’Ajuntament
hem engegat per millorar l’estat dels nostres carrers, parcs i places. Aquest
proper dijous es durà a terme les actuacions previstes al Park Güell i el Parc de
la Creueta.
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TAULA COMUNITÀRIA DEL COLL I CENTRE CÍVIC
. El proper 3 de novembre, la Taula Comunitària de El Coll presentarà la
memòria del curs 2020-2021 en una sessió plenària oberta a tot el veïnat.

Aviat es donarà inici a les obres d’ampliació de la Sala d’Actes del Centre Cívic
El Coll- La Bruguera. Al desembre estaran fetes. El calendari exacte s’està
treballant directament amb els responsables de l’equipament.

. Dins del projecte Barcelona Ciutat Digital que lluita per cosir la bretxa digital,
informar que el Centre Cívic, que recordem és el punt de suport dels barris del
nord, atendrà a qualsevol persona que ho necessiti i no caldrà que vingui
derivada des dels serveis socials com passava fins ara.

ACTUACIONS A L’ESPAI PÚBLIC

S’han iniciat les obres per reurbanitzar la plaça de Mons. La previsió és que
l'actuació finalitzi al març del 2022. Les obres tenen per objecte la reordenació
de la plaça de Mons per tal que es converteixi en un espai públic d’ús ciutadà,
amb arbrat i zones d’estada i que la circulació de vehicles perdi la importància
que té actualment.
L’actuació consisteix en substituir la configuració actual de rotonda per dos
carrils de circulació central per generar, a banda i banda, dues zones àmplies
per als vianants. A més, es reutilitzarà la llamborda del paviment existent per
tal de mantenir la plaça com a espai icònic i històric del barri. També es
renovarà l’enllumenat.
Per poder executar aquestes obres, s’hauran de retirar dues palmeres de la
plaça, que es trasplantaran a la plaça d’Alfonso Comín. Quan finalitzin les
obres i sigui l’època adient, es farà la plantació de nou arbrat.
Fent tots els treballs de la banda sud de la plaça han quedat tallats els carrers
Sant Eudald i Sant Camil. És per això que s’ha hagut d’habilitar l’accés als
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pàrquings existents a Sant Camil des del carrer Farigola. L’únic trànsit que ha
d’entrar i sortir és el dels aparcaments d’aquest carrer. De seguida que
finalitzi l’afectació es tornarà a l’estat original.
Davant els problemes que van ocasionar aquesta alternativa, des del Districte
hem contractat personal auxiliar destinat a garantir la seguretat dels i les
alumnes de l’escola durant les entrades i sortides, però també durant l’horari
lectiu quan els i les alumnes van i tornen del pati exterior.
Estem en contacte amb la direcció de l'escola Farigola per veure com està
funcionant aquesta solució en els accessos escola. Ara per ara, ens diuen que
va bé.
Per augmentar la seguretat viaria i la necessitat de reduir la velocitat dels
vehicles que circulen pel passeig Mª de Déu del Coll, i coincidint amb les obres
de reurbanització de la plaça Mons, s’han instal·lat uns coixins berlinesos a
l’alçada del c. Baró de la Barre.

ALTRES ACTIVITATS
. El passat 16 d’octubre, el Casal de Joves de El Coll va celebrar el seu 35è
aniversari amb una festa a la Plaça Laguna Lanao. Des d’aquí volem traslladar
la nostra sincera felicitació a un actiu tan important per al nostre barri.
. Seguim amb les felicitacions ja que el passat dimecres, el programa de ràdio
Gràcia: ‘Teatrí de Butxaca’ va arribar als 600 programes. Una fita excepcional i
la nostra sincera enhorabona al seu presentador, el veí del Coll Salvador
Barrau, i a tota la gent que ha fet possible aquesta efemèride.
. Ens trobem immersos en el 6è cicle d’humor Gràcia Riu 2021 en el qual es
realitzen activitats als diferents barris del districte amb l’humor com a eix
principal. Fins aquest divendres, el Centre Cívic El Coll- La Bruguera acull
l’exposició “13 Rue del Percebe: 60 anys de rialles”.
. Des del 27 de setembre fins el 8 d’octubre, Gràcia va celebrar el Dia
Internacional de la Gent Gran amb tota una sèrie d’activitats a diferents zones
del nostre districte i que va servir per poder reivindicar la importància i les
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necessitats d’un col·lectiu que ha patit molt amb el que hem viscut per culpa
de la pandèmia.
. El passat 14 d’octubre, en el Centre Cívic, es va organitzar la xerrada
"Alimentació Sostenible: Mengem amb sentits", en el marc de la “Setmana
de l’alimentació sostenible”
PROPERES ACTIVITATS
. Actualment, i fins el desembre, Barcelona està vivint una nova edició del
Barcelona Districte Cultural amb diferents espectacles al llarg de tota la ciutat.
El Centre Cívic de El Coll acollirà tres concerts que formen part del programa
d’enguany.
. Aquest dijous, l’Alberg Mare de Déu de Montserrat torna a obrir les seves
portes després de la reformes realitzades.
. Aquest dissabte 30 d’octubre, la Comissió de Joves de El Coll organitza
l’edició d’enguany de la Nit d’Ànimes a la plaça Laguna Lanao. L’horari serà
des de les 19h a la 1 de la matinada

4

