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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 
 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  

 
 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona”de desembre de 

2008, el govern municipal continua la línea endegada l‟any 1984 amb la 

descentralització administrativa i participativa de la ciutat en 10 districtes i amb la 

mesura de govern de l‟any 2007 “la Barcelona dels Barris”,. 

 

La delimitació i denominació dels barris que integren els districtes de la ciutat de 

Barcelona , la modificació del Reglaments d‟organització i funcionament dels districtes 

i del les normes reguladores de la Participació Ciutadana , amb la nova regulació del 

Consell de Barris i  l‟elaboració d‟un catàleg  que estableix els elements bàsics d‟un 

barri, son algunes de les accions que busquen com a objectiu  potenciar la proximitat 

en les accions municipals. 

 

El nou model de gestió territorial , implementat en aquesta legislatura, vol potenciar 

per una banda ,la territorialització de les politiques centrals amb el reforç de  les 

estructures dels districtes amb la  creació de les Direccions  de Territori i la figura del 

tècnic i la tècnica  de barri i  per l‟altra , la participació de la ciutadania en l‟àmbit de 

major proximitat a traves dels Consells de Barri. 

 

La mesura “Els barris de Barcelona “ concep els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i participació , per excel·lència. Els elements que 

formen part essencial d‟aquesta unitat son els seus veïns i veïnes que conviuen en un 

territori al voltant d‟uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa 

d‟equipaments  i activitats i ,vertebrat mitjançant un teixit d‟entitats i associacions. 

Per tal  d‟adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori , cada barri ha 

elaborat un Pla de Futur  amb  l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha 

treballat amb  veïns , en el si dels Consells de barri i de les comissions de 

seguiment. Aquest Pla  s‟ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la  

ida del barri : els veïns i  veïnes  , les entitats i les associacions i aprofitant la feina feta 

en  altres processos i taules sectorials de treball als llocs on hi son. 
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2.  COM S’ HA PARTICIPAT?  
 

 

 

 
El 15 de març de 2010 es va fer la presentació a la Comissió de Seguiment  de la pre-

diagnosi del barri elaborada pel tècnic de territori. 

Espais de reflexió i debat segons eixos de treball: 
 
Són els espais de reflexió i debat realitzats amb representants del teixit associatiu, 

ciutadania individual, tècnics municipals i la comissió de seguiment del consell de barri, 

on es presenta la pre-diagnosi del barri i es procedeix a debatre „l posteriorment 

mitjançant la identificació de punts forts i febles sorgint aportacions i idees per 

cadascun dels eixos de treball plantejats. 

 
Tres han estat aquests espais: 
 
Dia 17 de maig: Espai públic, urbanisme, habitatge, convivència i prevenció. 

Dia 18 de maig: Comerç, ocupació, empreses, mercats, mobilitat, transport i seguretat. 

Dia 20 de maig: Serveis i equipaments, associacionisme i participació 

Un cop realitzades les tres sessions es va fer un buidatge i unificació dels diferents 

temes tractats i es va remetre a tots els participants per a que poguessin aportar 

suggeriments i/o esmenes. A més, es van trobades amb l‟associació de veïns i amb 

els joves del Coll 

 

Sessió de conclusions 
 
El 7 d‟octubre de 2010 es realitza aquesta sessió adreçada a tots els participants de 
les tres sessions de reflexió i debat realitzades al mes de maig. 
 
Comissió de seguiment 
 
A continuació de la sessió de conclusions té lloc la Comissió de seguiment  
 
Consell de Barri (14 de desembre de 2010) 
 
Presentació del Pla de Futur 
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3. QUI HI HA PARTICIPAT?   
 
 
 

 

 

Es molt important impulsar en els barris un procés de creació de pensament col·lectiu i 

de consciencia de territori. en cadascun dels barris. 

Es va crear un grup de treball, el qui en formava part la comissió de seguiment del 

consell de barri, representants del teixit associatiu i ciutadania. Es van escollir les 

entitats més representatives del teixit associatiu del barri: veïnals, comerç, sectors 

rellevants en el territori (per exemple educatiu, sanitari,..). Pel que fa als representants 

de la ciutadania, es va seleccionar  una mostra representativa entre els ciutadans 

individuals que assisteixen als consells de barri i entre els ciutadans del barri que 

estan registrats en el Fitxer de Ciutadans de l‟Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 
 

 

 

Tipologia Assistents 

Entitat 11 
Polític/a 5 
Tècnic/a 14 
Veïns/Veïnes 6 
Total  36 

Tipologia Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 

Entitat 6 8 8 
Polític/a 4 3 5 
Tècnic/a 8 7 6 
Veïns/Veïnes 3 4 2 
Total 21 22 21 
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4. CALENDARI  DE REUNIONS  

 

 
COMISSIONS DE SEGUIMENT 

 
CONSELLS DE BARRI 

 
Comissió de seguiment: presentació de la 
diagnosi 
15/3/20101 

 

 
Sessió de treball 1 de presentació de la 
prediagnosi i debat dels eixos: Espai 
Públic, urbanisme, habitatge, convivència 
i prevenció 
17/5/2010 
 
Sessió de treball 2 debat dels eixos: 
comerç, ocupació, empreses i seguretat 
18/5/2010  
 
Sessió de treball 3 debat dels eixos: 
serveis i equipaments, associacionisme i 
participació 
20/5/2010  
 
Tramesa als participants via e-mail dels 
continguts de les sessions. I trobades 
amb l‟associació de veïns i el grup de 
joves 
 

 

 
Sessió de conclusions 
19/10/2010 
 
Comissió de seguiment  
19/10/2010 

 
 
 
 
 
Consell de barri: presentació del Pla 
de Futur 
14/12/2010 
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B/RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I 
CONSULTA 

 

4. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 

 

5.1.La foto del barri  per eixos temàtics  

 

Per tal de fer la foto del barri del Coll, s‟ha tingut en compte la documentació utilitzada 

en la prediagnosi. En el nostre cas, es disposa de dos estudis elaborats per a la 

presentació del projecte de Llei de Barris i, en paral·lel, Barcelona Activa va fer una 

avaluació de la situació econòmica del barri. Així mateix, es va mantenir una trobada 

amb l‟equip de serveis socials per tal de disposar d‟informació de primera mà sobre les 

situacions de risc de la població del barri. També han estat útils altres documents de 

treball del propi ajuntament com: l‟anuari estadístic, l‟informe de salut de l‟Agencia de 

Salut Pública de Barcelona, la diagnosi de la situació de les dones al districte de 

Gràcia, etc. 

 

L‟altre font d‟informació han estat persones que per la seva trajectòria associativa o 

professional disposen d‟un ampli coneixement del passat i present del barri. 

L‟Associació de Veïns Coll-Vallcarca amb el seu president al capdavant ha aportat 

diferents documents d‟anàlisi i propostes. La Comissió de joves també ha fet les seves 

reflexions. Els diferents serveis ubicats al Centre Cívic El Coll – La Bruguera han 

aportat la seva experiència i el coneixement del barri i de la seva gent. 

 

El barri del Coll amb poc més de 7.000 habitants i quaranta carrers es pot recórrer 

completament amb un sol dia, percebent d‟aquesta forma la realitat de l‟espai públic i 

les seves característiques. 
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 

1
. 
S

e
rv

e
is

 a
 l
e
s
 p

e
rs

o
n

e
s
 i
 e

q
u

ip
a
m

e
n

ts
 

- Punt de Dinamització Infantil 

del Coll 

- Escola Montseny  

- Institut Bosch i Gimpera  

- Casal de Joves del Coll 

- Alberg de Joventut Verge de 

Montserrat 

- Centre Cívic  El Coll–La 

Bruguera 

- Espai per a gent gran al CC El 

Coll–La Bruguera 

- CA P Vallcarca (Ubicat al barri 

de Vallcarca ) 

- Centre de Serveis Socials El 

Coll  

- Finca Sansalvador 

- Pistes Poliesportives de la 

Creueta del Coll  

- Pistes de petanca de la 

Creueta del Coll 

- Local cedit a l‟Associació de 

Veïns El Coll-Vallcarca 

 

- Construcció i obertura de 

l‟escola Bressol El Gat Negre 

- Participació de les escoles 

públiques i concertades del 

Coll en l‟Agenda 21 Escolar 

- Creació Espai Familiar del PDI 

El Coll 

- Projecte Temps de Barri: 

col·laboració amb la Primavera 

Verda del Coll 

- Connexió del barri amb el CAP 

Vallcarca a través del bus de 

barri 129 

- Cessió com a seu de la finca 

Sansalvador al Taller d‟Història 

de Gràcia 

Llei de barris:  

- Cobertura de les pistes de la 

Creueta del Coll 

- Projecte Benvingudes al Barri 

- Millora del Centre de Serveis 

Socials 

 

- Enjardinament de la Finca 

Sansalvador 

- Projecte Temps de barri: 

disseny de nous espais a 

ofertar  a adolescents 

 

Llei de Barris:  

- Plaques fotovoltaiques al 

Centre Cívic  

- Aula Ambiental del Coll 

- Projecte Radars al Coll 
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 FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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- Parc de la Creueta del Coll 

- Zona Forestal del Parc Güell 

amb: Mirador del Coll, Hort de 

l‟Avi, .. 

- Escales mecàniques del carrer 

Beat Almató 

- Bus: 87, 92, 28, N4, N5 i 129 

- Cases d‟autoconstrucció al 

Parc de la Creueta del Coll 

 

- Aprovació de la modificació del 

PGM, zona 14A del Coll 

- Urbanització del carrer 

Santuari 

- Construcció de l‟aparcament 

sota la plaça Laguna Lanao 

 

Llei de Barris:  

- Instal·lació d‟escales 

mecàniques als carrers de 

Móra la Nova i Jaume Cabrera 

- Urbanització de la plaça 

Laguna Lanao  

- Urbanització del carrer 

Funoses Llussà i Pineda  

- Nou clavegueram  al Passeig 

Mare de Déu del Coll 

- Urbanització de la placeta a la 

baixada de Sant Marià 

 

- Campanya d‟ajuts a la 

rehabilitació d‟habitatges 

 

Llei de Barris:  

- Adequació de la Finca Turull 

- Urbanització de l‟Eix Cívic 

Portell 

- Renovació integral dels carrers 

Aldea, Beat Almató, Duran i 

Borrell  

- Plataforma única al carrer Font 

del Remei 

 

- Desenvolupament del 

planejament del Parc dels 

Tres Turons  
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- Perllongació de la L5 i obertura 

de l‟estació de El Coll-

Teixonera 

- Implementació de la nova 

contracta de neteja amb la 

incorporació de la recollida 

orgànica 

- Instal·lació de plataformes i de 

bandes de goma per a 

invidents  a les parades de bus 
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FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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- Zona comercial al carrer 

Santuari i al passeig Mare de 

Déu del Coll 

 

- Zona comercial a la baixada 

de Sant Marià i al carrer Móra 

d‟Ebre 

 

Amb un total de 82 comerços 

 

 

Llei de Barris:  

- Programa “Treball als barris”  

- Atenció personalitzada per a 

l‟ocupació 

 

- Elaboració del cens dels locals 

actius i inactius del barri 

 

Llei de Barris:   

- Enquesta d‟hàbits de consum 

- Enquesta d‟hàbits ambientals 

- Suport a l‟associacionisme en 

l‟àmbit del comerç 

 

- Creació d‟un web d‟impuls al 

comerç de proximitat del barri 
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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- Accions de la Guàrdia Urbana i 

Mossos d‟Esquadra 

 

- Petits nuclis conflictius per 

soroll o tràfic de substàncies: 

Parc Creueta del Coll, plaça 

Grau Miró, plaça Laguna 

Lanao 

 - Mediació per l‟ús cívic de la 

plaça Laguna Lanao amb 

diferents interlocutors: veïns, 

joves, educadors de carrers, 

casal de joves, Guàrdia 

Urbana i Mossos d‟Esquadra 
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 

 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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- 10 entitats registrades el Fitxer 

- 14 entitats no registrades en el 

Fitxer d‟Entitats 

- 13 entitats subvencionades al 

2010 amb un total de 24.400€ 

- Calendari Festiu: Carnestoltes, 

Festes Joves, Festa Major, Nit 

d‟Ànimes, Premis Literaris. 

- Amplia programació d‟activitats 

produïdes plegats entitats i 

centre cívic  

- Coordinadora d‟Entitats 

Juvenils  

- Bona col·laboració Centre 

Cívic-Entitats 

- Bona participació en els 

consells de barri i altres 

- Consell Rector del Centre 

Cívic 

- Grups de veïns organitzats per 

problemàtiques urbanístiques 

14A 

- Projecte de recuperació de la 

memòria històrica de l‟editorial 

Bruguera.  

- Incorporació de criteris de 

sostenibilitat a les festes del 

barri 

- Implementació del nou model 

de consells de barri, elecció 

dels membres de la comissió 

de seguiment i posada en 

marxa de les comissions de 

seguiment 

 
 

- Millora de la col·laboració entre 

entitats de joves i d‟adults 
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5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de 

millora/punts febles i potencialitats/punts forts del barri per 

cadascun dels eixos temàtics.  

 

Partint dels grups de discussió de les tres sessions de debat fetes  i afegint les 

aportacions posteriors, especialment de l‟Associació de Veïns Coll-Vallcarca i de la 

Comissió de Joves, s‟ha elaborat un document que analitza les mancances del barri 

així com les seves potencialitats. 

 

El barri del Coll té encara molts mancances i problemes d‟accessibilitat degut a la seva 

orografia. Hi manquen espais de convivència i de relació. Hi ha molts habitatges amb 

necessitats de rehabilitació. Al barri, hi han espais que requereixen un bon 

manteniment i alguns racons amb problemes de seguretat. L‟aparcament de vehicles 

continua sent un problema per a gran part del veïnat. En quant a serveis i a 

equipaments, es troben faltar els dedicats a la gent gran, alguns de culturals i 

esportius. Així mateix, els centres educatius públics d‟ensenyament primari i secundari 

presenten dificultats de continuïtat. L‟activitat comercial i econòmica és escassa i es 

pateix l‟elevat índex d‟atur actual. Pel que fa a la vida associativa, es troba a faltar 

implicació veïnal i es mantenen algunes ferides socials històriques. 

 

Les potencialitats del barri es basen en les inversions públiques de la Llei de Barris i 

en el desenvolupament del planejament dels  Tres Turons que configuren un barri 

proper als entorns naturals. Un altre factor de progrés és l‟arribada del metro al Coll. Hi 

ha potencial en la possible xarxa de serveis i equipaments existents (Centre Cívic, 

Serveis Socials, CAP, Finca Sansalvador, Escoles públiques i concertades, etc). 

També cal destacar com un valor important la possible xarxa d‟entitats i associacions 

existents que participen en projectes de recuperació de la memòria històrica i en un 

ampli calendari festiu. 
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EIX TEMÀTIC: 1. Serveis a les persones i equipaments 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- Equip directiu del CEIP Montseny molt compromès amb el barri 

- Equipament cultural potent, Centre Cívic del Coll, ben vinculat al 

barri i amb projectes de futur (Bruguera, Aula Ambiental, etc) 

- Finca de Sansalvador amb potencial dinamitzador al barri 

- Centre de Serveis Socials al mateix barri 

- Serveis de salut primària ben predisposats a la prevenció i acció 

comunitària 

- L‟alberg de joventut és un equipament potent.  

- El recurs de la Ràdio (107.7FM). Mitjà on es difonen molts 

programes i projectes vinculats al barri.  

- Llei de Barris: projecte d‟aula ambiental i plaques fotovoltaiques al 

Centre Cívic El Coll-La Bruguera 

 

- Manca d‟equipaments vinculats a activitats culturals (biblioteca, 

hemeroteca,teatre, sala de concerts, sala d‟exposicions,etc.) 

- En el Centre Cívic El Coll-La Bruguera no hi ha molta 

propaganda i difusió del que es fa. La difusió és dins del centre 

cívic i la gent que no l‟utilitza no el coneix.  

- Barreres arquitectòniques a l‟entrada al Centre Cívic. 

- Els serveis educatius del barri no fomenten el sentiment de 

pertinença, ja que no hi ha continuïtat en l‟educació secundària. 

L‟institut té poca afluència i mala fama.  

- Incertesa del que passarà amb l‟actual IES.  

- La ràdio no arriba a molts veïns/es. No la coneixen. 

- Els serveis socials estan saturats (banc d‟aliments, la 

parròquia). La crisi econòmica farà augmentar les persones 

amb risc d‟exclusió social. 

- Falta dinamització de la gent gran. 

- No hi ha piscina coberta (anys reivindicada). 

- Els horaris de l‟espai infantil no estan adaptats als horaris 

familiars. També hi ha una limitació d‟edat. 
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- Cal potenciar la població de prejubilats i jubilats actius fent 

tasques de formació i serveis a la comunitat veïnal. 

- Cal potenciar la capacitació i formació de les dones per millorar 

la seva autoestima, capacitats personals, augmentar la 

participació en la vida social, etc 

- Cal ampliar els horaris d‟ús de les Pistes Poliesportives de la 

Creueta del Coll per incorporar altres usuaris (gent gran, 

activitats festives, etc.) 
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EIX TEMÀTIC: 2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- La tranquil·litat del barri 

- Els espais verds: Parc de la Creueta del Coll i zona forestal del 

Parc Güell 

- Tipologia d‟habitatge, tradicional i de poca alçada 

- Inversions de la Llei de Barris: Eix Cívic Portell, Funoses Llussà 

i Pineda, Beat Almató, Font del Remei, Laguna Lanao, Aldea, 

compra de sòl ( Font de Tirso, espais “papallona”), rehabilitació 

d‟habitatges, recuperació finca Sansalvador i BoscTurull 

- Escales mecàniques per salvar el desnivell de molts carrers i 

paratges 

Nou eix de comunicació amb les escales mecàniques de Móra 

la Nova i Jaume Cabrera   

- Resolució del 14A entre veïnat afectat i ajuntament. Desafecta 

molts habitatges permetent-ne la seva renovació 

- Planejament dels Tres Turons: Pendent d‟aprovació definitiva. 

Es desafecten les cases del passatge Casablanca i del carrer 

Morató fins arribar als límits de les cases d‟autoconstrucció. 

- Possibilitat de reduir trànsit en carrers interiors afavorint la 

circumval·lació 

- La millora de la mobilitat que suposarà la nova estació de metro. 

- El pàrking Laguna Lanao i el futur pàrkings de Salvador Allende   

- El 129 funciona els caps de setmana. 

- Barreres arquitectòniques. Per exemple : 

o El tram final del carrer Móra d‟Ebre que no hi ha escales 

mecàniques 

o Voreres estretes 

o Resta per millorar l‟accés al Parc de la Creueta del Coll 

o Manca de neteja general del barri. Barri amb dificultat 

per dimensionar els serveis de manteniment  tenint en 

compte la demanda i  els efectius 

- Manca d‟espais de convivència 

- Instal·lacions elèctriques no soterrades 

- Dèficit en instal·lacions de telefonia, poca capacitat de connexió 

a internet per a empreses i centres educatius 

- Manca de mobiliari urbà en llocs concrets. Com per exemple 

bancs per seure 

- Ubicació de contenidors de reciclatge que no afavoreix el seu ús 

adequat 

- Elements negatius dels espais verds: 

o Manteniment i neteja 

o Manca de serveis públics (WC) 

o Manca de petits espais verds repartits pel barri. La major 

part de l‟espai verd està concentrat en els grans parcs. 

o Enllumenat insuficient 
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- Acord amb districte per tolerar aparcament en voreres segons 

horaris 

- Llei de barris: projecte de Camí Escolar 

 

 

o Incivisme 

- Parc Güell: dificultat per a que els veïns puguin participar i 

prendre decisions sobre el seu funcionament i planificació. La 

gestió del parc dóna l‟esquena al barri 

- Habitatges sense ascensors 

- Manca de pisos de protecció oficial 

- L‟orografia del barri dificulta la mobilitat 

- Dèficit d‟aparcament en via pública i dificultats econòmiques 

actuals per la compra de places de pàrquing. Indisciplina i 

invasió de voreres 

- Pàrquing a la Creueta del Coll -  Cardedeu  

- Pàrquings a la zona sud del barri (Vallcarca) 

- Problemes detectats amb les línies de bus del barri: 

o 87: poca freqüència i capacitat, fet que fa difícil agafar-lo. 

L‟itinerari no és adequat perquè queda molt lluny del 

mercat. L‟arribada del metro ha fet perdre usuaris. Cal 

replantejar ruta 

o 129 i 92: freqüència i horari. El 129 no arriba al CAP.  

o Caps de setmana autobusos acaben abans els horaris i 

molta menys freqüència. 

o No hi ha bus nocturn. 

o Els horaris dels autobusos no estan integrats per 

connectar entre ells i fer transbord. Cas del 28. 

- La problemàtica del bus dificulta la compra el barri, també 

els caps de setmana. 

- Mala accessibilitat al metro de Vallcarca per manca d‟ascensor. 

- Les voreres no tenen rampes per facilitar la mobilitat. 

- Punts foscos i mal il·luminats. 
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EIX TEMÀTIC: 3. Comerç ocupació, empreses i mercats 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- Locals desocupats i disponibles per a que s‟hi instal·lin 

empreses i comerços.  

- El sector verd és un potencial pel barri:  

o Jardineria sostenible 

o Instal·lació d‟energia solar  

- Programa “Treball als barris” gestionat per Barcelona Activa. 

impulsat pel Servei d‟Ocupació de Catalunya i finançat pel FSE: 

o Servei d‟atenció personalitzada per a l‟ocupació.  

- L‟oportunitat que suposa el patrimoni  arquitectònic, històric i 

cultural per fomentar l‟activitat turística amb l‟hotel i l‟alberg.  

- Eix comercial de la Baixada de Sant Marià (zona sud del barri). 

- Patrimoni històric, arquitectònic i cultural. 

- Possibilitats comercials de nous veïns (immigrants) que obren 

negoci dedicant-hi moltes hores i ajustant preus. 

- Noves estratègies: servei de repartiment a domicili, unió de 

diferents comerciants per aconseguir una franquícia ( 

Mercadona, Consum, etc) 

- Manca d‟associacionisme comercial, no existeix una xarxa i 

relació entre comerciants 

- Manca d‟establiments comercials. 

- Les antigues galeries comercials tancades. 

- L‟elevat índex d‟atur. 

- Manca de diversitat empresarial. Està tot centralitzat en el 

comerç, no hi ha empreses no comercials. 

- L‟orografia del barri dificulta la mobilitat i també la creació 

d‟empreses.  

- Existeixen dues zones de botigues al barri. Els comerciants no 

tenen cap relació. 

- El model de comerç del barri no està adaptat a les noves 

demandes de les persones que han arribat al barri aquests 

últims anys.  

- Dues dinàmiques dels comerciants del barri per competir amb 

grans superfícies: 

o Pujar els preus ja que al tenir més qualitat no pot ajustar-
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 los tant.  

o Baixa la qualitat dels seus productes per a mantenir 

preus. 
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EIX TEMÀTIC:  4. Convivència, prevenció, seguretat 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- És un barri tranquil on, en general, es té una sensació de 

seguretat.  

 

- Es detecta algun incident relacionat amb la seguretat i 

convivència en determinats “punts negres”: Parc de la Creueta, 

Plaça Grau Miró i Salvador Allende. Grups incívics que 

malmeten el mobiliari urbà.  

- Dificultat per a integrar les persones més vulnerables 

- Punts foscos i mal il·luminats.  

- Necessitat de visibilitzar l‟acció de la guàrdia urbana de 

proximitat  
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EIX TEMÀTIC:  5. Associacionisme, participació 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

- Barri amb un sentiment d‟identitat propi i amb una sensació de 

viure-hi bé i amb tranquil·litat 

- Bona relació amb les entitats dels barris propers. 

- El centre cívic és el punt de trobada i comunicació de les entitats 

- Associació de veïns Coll Vallcarca:  Activitats:  

o cursos d‟informàtica,  

o grup de Dones Comunicadores de Gràcia.  

o Tallers de: memòria, cuina, cultura sanitària, horts de 

ciutat, gimnàstica de manteniment, fotografia, tai-xi, etc.  

o Excursions culturals a baix preu, etc 

o Premis literaris Grau Miró: Hiperbreus i Haiku poesia 

japonesa. 

o Organització Festa Major 

- La manera de treballar de la Comissió de joves. Funciona com 

una xarxa d‟entitats juvenils.  Organitzen: 

o Carnestoltes 

o Festes Joves 

- L‟alberg és un equipament potent.  

- Hi ha gent jove involucrada en el barri. Treballar per a que “no es 

cremin” i esdevinguin el relleu generacional que necessita 

l‟associacionisme del barri. S‟han de fomentar i potenciar.  

- La proposta de projecte per a una residència o pisos tutelats de 

- Quan aconsegueixen els seus objectius la gent hi participa 

menys.  

- Manca d‟equipaments vinculats a activitats culturals (teatre, 

concerts, etc.) 

- En el centre cívic no hi ha molta propaganda i difusió del que es 

fa. La difusió és dins del centre cívic i la gent que no l‟utilitza no 

el coneix.  

- El treball en xarxa és exclusiu de les entitats juvenils. Les altres 

entitats no treballen en xarxa ni de forma intergeneracional. 

- No hi ha entitats de tipus social, solidària. 

- Dificultat de fer activitats al carrer per l‟orografia del barri. Manca 

d‟espai de trobada conjunt. 

- No hi ha una revista del barri. És complicat iniciar-la perquè no 

hi ha recursos per tirar-la endavant.  

- Manca de cohesió entre els comerciants. 

- Els serveis educatius del barri no fomenten el sentiment de 

pertinença, ja que no hi ha continuïtat en l‟educació secundària. 

L‟institut té poca afluència i mala fama.  

- La ràdio no arriba a molts veïns/es. No la coneixen. 

- Falta dinamització de la gent gran. 

- Falta una xarxa d‟intercanvi de coneixements i/o Banc del 

temps. 
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gent gran. És un projecte d‟ajuda mútua i que es basa en el 

concepte de tercera família.  

Persones disposades a compartir experiències i coneixements. 

- Cal incorporar joves a la Festa Major.  

- L‟existència de dues festes, festes joves i festa Major que abans 

estaven unides, fa perdre capacitat organitzativa. 

- Crear el Festival de Curtmetratges 

- Potenciar la formació permanent, no reglada i o informal 

- Creació de la xarxa de coneixements 

- -L‟AVV necessita més voluntariat (jubilats, prejubilats i veïnat en 

general) 
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6.LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS 

EIXOS DE TREBALL  

 

1 - SERVEIS I EQUIPAMENTS 

Al carrer Aldea, es troba el conjunt de serveis més important del barri que atén des de 

infants fins a gent gran . En l‟àmbit educatiu,  hi ha serveis des de la primera infància 

fins a l‟educació obligatòria. Els serveis bàsics de salut també estan coberts. En un 

futur, caldrà plantejar els serveis necessaris perquè la gent gran tingui qualitat de vida i 

un envelliment digne. Caldrà també, complementar la xarxa d‟equipaments que 

permetin la creació cultural i la pràctica de l‟esport al mateix barri. El potencial de 

millora de la qualitat dels serveis i equipaments rau en la interrelació d‟aquests amb el 

veïnat, creant una autèntica xarxa de treball complementària. 

Per altra banda, el potencial dels recursos ambientals que hi ha al barri fa necessari la 

introducció de criteris de sostenibilitat en els serveis, l‟ambientalització d‟activitats i la 

difusió d‟aquests valors entre la ciutadania. 

 

2 - ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, TRANSPORTS I HABITATGE 

Les línies estratègiques se situen al voltant de l‟optimització dels projectes de la Llei de 

Barris, de l‟arribada del metro i de les oportunitats que sorgiran del desenvolupament 

del planejament dels Tres Turons. Són projectes que han de millorar l‟accessibilitat, la 

connexió amb els espais verds, la millora dels espais de convivència i la rehabilitació 

d‟habitatges. Un dels objectius estratègics de futur es basa en l‟entorn verd, en 

projectar el barri com un espai de tranquil·litat, com un barri en mig del bosc, on es 

respecta i valora el medi ambient i es reflecteix en totes les activitats de la vida 

quotidiana, sociocultural i econòmica del barri. 

Si es vol que el jovent del barri no marxi a d‟altres indrets a viure caldrà potenciar 

l‟habitatge protegit assequible a les seves necessitats. 

 

3 - COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

L‟activitat comercial és més aviat escassa i per tant, caldrà un esforç particular, tant 

per donar resposta a les necessitats del veïnat com per aprofitar les oportunitats que 

els projectes urbanístics i de transport ofereixen. I , tenint en compte que  una línia 

estratègica del barri és la valorització dels aspectes “verds”, caldrà incentivar i 

potenciar les iniciatives i activitats comercials, artesanes i empresarials relacionades. 
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4- CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Destaca la necessitat de potenciar la tranquil·litat del barri, així com augmentar la 

percepció i les condicions de seguretat. També, cal millorar la convivència i tenir cura 

de les persones més vulnerables 

 

5 - ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

Un cop curades les ferides històriques del barri, caldrà potenciar una xarxa d‟entitats i 

associacions que permeti aglutinar esforços, difondre activitats, aprofitar els recursos 

culturals i ambientals del barri, col·laborar amb els serveis existents, provocar el 

recanvi generacional i participar en les grans decisions de futur del barri. 
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EIX TEMÀTIC: 1. SERVEIS I EQUIPAMENTS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

Crear una xarxa estable de serveis, equipaments i veïnat 

 

 Establir una xarxa de treball entre tots els serveis a les persones del barri (Educació, Salut, Serveis Socials, Cultura, Esport, 

Medi Ambient, etc) per tal de millorar-ne la coordinació i crear projectes d‟atenció comunitària (Integració de nouvinguts, suport 

a persones amb risc d‟exclusió, prevenció de dependències, promoció de la salut, etc) 

 Potenciar l‟escola pública existent al barri, donant continuïtat a la línia educativa des de la infància fins a la joventut, relacionant-

la amb els serveis i entitats del barri per donar resposta a les noves necessitats de les famílies i fomentat la identitat i sentiment 

de pertinença al barri. Ampliar la formació d‟adults per donar resposta a les noves necessitats de la vida actual (TIC, formació 

ocupacional,cultura general, arts, autoestima, etc.) 

 Establir, amb la participació del veïnat, la relació d‟equipaments necessaris i la seva priorització: 

- Dotar al barri dels espais culturals de qualitat necessaris per a l‟exposició d‟art, el teatre, la dansa i els concerts 

- Dotar al barri dels equipaments necessaris per a l‟atenció de la gent gran: casal, centre de dia, residència 

- Augmentar els equipaments esportius existents per a la pràctica de la natació, i esports col·lectius 
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 Singularitzar el barri en els seus recursos verds 

- Augmentar el coneixement dels recursos ambientals existents al territori 

- Incorporar criteris de sostenibilitat en tots els serveis i equipaments del barri 

- La creació de l‟Aula Ambiental, el foment dels horts comunitaris, el coneixement de la biodiversitat dels parcs, la introducció de 

criteris ambientals en la construcció i manteniment dels equipaments públics, en són algunes de les principals línies de treball 
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EIX TEMÀTIC: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, TRANSPORTS I HABITATGE 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

El Coll, un barri tranquil. Fomentar la cultura de la “Slow City”:  

- incrementar les zones peatonals i l‟accessibilitat 

- millorar la connexió urbana amb als espais verds  

- limitar la velocitat dels vehicles 

- fomentar el transport públic  

- protegir l‟entorn i el medi ambient  

- rehabilitar i construir habitatges amb criteris sostenibles  

- crear xarxes de serveis i de veïnat, afavorint el comerç de proximitat,.. 

 

 Desenvolupar les oportunitats del planejament urbà. El Parc dels Tres Turons  

 Es constitueix com a eix del futur desenvolupament urbanístic del barri. Caldrà donar a conèixer el principis inspiradors i les 

principals actuacions; crear grups de treball entre serveis municipals i organitzacions veïnals per la definició i priorització de 

projectes i equipaments 

 Optimitzar  els projectes d‟urbanització realitzats en la Llei de Barris 2007: Eix Cívic Portell, peatonalització d‟espais,etc 

 Optimitzar  les noves oportunitats que ofereix l‟estació de metro de la Línia 5, El Coll-Teixonera, per la millora de la mobilitat i el 

foment de l‟activitat econòmica i cultural del barri  
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EIX TEMÀTIC: 3. COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

 Incentivar el turisme sostenible al barri amb el foment i recuperació del patrimoni natural, històric i cultural.  

- Accés al Parc Güell  i al Parc de la Creueta del Coll (Chillida), des del metro El Coll-Teixonera 

- Edificis emblemàtics: Santuari, Finca Sansalvador, Masia Can Móra, Alberg Joventut 

 Promoure activitats empresarials”verdes” 

- Promoure mesures que facilitin la creació d‟una nova generació de llocs de treball en el sector ambiental emergent 

- Apostar per activitats econòmiques relacionades amb el medi ambient: energies alternatives, jardineria sostenible, artesania, 

alimentació biològica, etc.   

- Donar suport a les petites i mitjanes empreses que vulguin instal·lar-se al barri i que contemplen la cultura de la reutilització i el 

reciclatge 

 Potenciar el comerç de proximitat diversificat i adaptat als nous models i hàbits de consum del barri 

 Incentivar l‟arribada d‟empreses dedicades al servei i atenció de les persones grans 

 Incrementar les accions adreçades a augmentar la inserció laboral de persones amb risc d‟exclusió social (persones nouvingudes, 

majors de 45 anys, etc. ) 

 Fomentar l‟associacionisme entre els comerços per millorar el seu impacte en el barri i per col·laborar en les solucions de futur: millora 

de la càrrega i descàrrega, introducció de nous productes i serveis, participació en activitats socioculturals, etc. 

 Formar a la ciutadania en l‟ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació evitant la possible fractura social que suposa el 

seu desconeixement 
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EIX TEMÀTIC:  4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

 Mantenir i potenciar la vivència de tranquil·litat i seguretat del barri 

- Augmentar les zones d‟esbarjo i convivència 

- Reduir els focus d‟incivisme 

- Potenciar els projectes d‟integració social   

- Regular l‟estacionament 

- Fomentar la tinença responsable d‟animals, etc. 

 

 Potenciar la convivència 

- Crear i potenciar espais de trobada i relació 

- Augmentar la sensació de seguretat al barri (més il·luminació, menys barreres arquitectòniques 

- Fomentar la figura de la Policia de Barri.  Augmentar els serveis de vigilància i seguretat i la col·laboració d‟aquests amb la 

resta de serveis públics al barri i veïnat en general  
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EIX TEMÀTIC:  5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

 Potenciar la identitat de barri superant les ferides històriques gràcies a la recuperació de la memòria 

 Crear una xarxa d‟entitats i associacions capaç de programar activitats conjuntes, compartir coneixements i serveis i difondre tot el seu 

potencial 

 Disposar d‟instruments de difusió cultural i associativa aprofitant les noves tecnologies de la informació, incloent Ràdio Gràcia 107.7fm 

 Consolidar la Cultura del Foc fomentat la Colla de diables i millorant les condicions de seguretat per a la seva expressió al carrer 

 Crear una xarxa de persones disposades a intercanviar temps, coneixements, bens i serveis 
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C// CONCLUSIONS  

 

El barri del Coll està immers en una important transformació de l‟espai públic arrel de 

l‟obtenció dels recursos de la Llei de Barris. En aquests moments, hi ha realitzades la 

meitat de les obres previstes i s‟acaba d‟iniciar un dels projectes més importants: l‟Eix 

Cívic del Portell que suposarà la millora qualitativa de la part alta del Coll, esdevenint  

un nou espai de centralitat del barri.  

 

Als projectes de la llei de barris, cal sumar-hi una altra realitat que ja comença a 

transformar alguns dels hàbits i costums de la ciutadania: la inauguració de l‟estació de 

metro de la Línia 5, El Coll-Taixonera, que suposa una millora de comunicació amb 

tota la ciutat, una revalorització dels habitatges propers, una possible reactivació 

comercial i un nou accés al Parc Güell per a la ciutat de Barcelona. 

 

El projecte de futur que acabarà de definir el Coll serà el desenvolupament del 

planejament dels Tres Turons. En la darrera modificació aprovada,  es concreten els 

habitatges afectats i els desafectats,  i es proposen els espais alternatius. Però el més 

important és l‟ordenació del barri en relació a l‟accés als parcs públics i a les zones 

forestals. Els Tres Turons convertirà el Coll en  un barri en mig del bosc, transformant 

la vivència de barri marginal i oblidat en una de les zones de més valor mediambiental 

de la ciutat. 

 

L‟envelliment de la població farà necessari la planificació de serveis, equipaments i 

recursos destinats a la millora de la qualitat de vida de la gent gran. També cal tenir 

present que hi han equipaments culturals i esportius que la ciutadania reclama i que 

els esforços municipals hauran de tenir en compte en els propers anys d‟estalvi 

econòmic. El tercer àmbit que necessitarà de reforç és el relacionat amb el comerç i 

l‟activitat econòmica. Caldrà adaptar-se a les necessitats del propi veïnat, utilitzar les 

tecnologies d‟informació i comunicació, i aprofitar els recursos ambientals de que 

disposa el barri. 

 

Per tal que el barri pugui aprofitar al màxim l‟impuls de transformació de l‟espai públic i 

de la mobilitat que generaran els projectes esmentats, caldrà que la ciutadania millori 

la seva interrelació, la capacitat d‟organització, d‟ajuda mútua i de participació en les 

decisions importants del barri. I per aquest objectiu, el Coll compte amb entitats i 

associacions prou arrelades i amb gran potencial organitzador.  
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El dia que s‟hagin superat les ferides històriques que han marcat el barri, el dia que els 

diferents sectors socials puguin col·laborar en projectes comuns, el dia que el veïnat 

recuperi la capacitat emprenedora, serà el dia que la ciutat de Barcelona voldrà tornar 

al barri del Coll a celebrar trobades ciutadanes. Perquè el futur de les ciutats passa per 

la gestió propera, per la participació, per la col·laboració, pel compartir coneixements, 

pel respecte al medi ambient, per tots aquets valors que el barri del Coll fa tant de 

temps que treballa i que podrà oferir. 
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D// ANNEXOS 

 

BUIDATGE DELS TALLERS PARTICIPATIUS I PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ 

DE VEÏNS 

 

EIX TEMÀTIC  1 
ESPAI PÚBLIC, URBANISME, HABITATGE, CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 
 
1.1 VALORACIÓ DE LA DIAGNOSI 
 
1.1.1 PUNTS FORTS 
 

- La tranquil·litat del barri 
- Tipologia d‟habitatge de poca alçada 
- Escales mecàniques per salvar el desnivell de molts carrers 
- Resolució del 14A entre veïnat afectat i ajuntament 

 
1.1.2 PUNTS FEBLES 
 

- Barreres arquitectòniques. Per exemple : 
o El tram final del carrer Móra d‟Ebre que no hi ha escales mecàniques 
o Voreres estretes 

- Manca de neteja general del barri. 
- Manca d‟espais de convivència 
- Instal·lacions elèctriques no soterrades 
- Manca de mobiliari urbà en llocs concrets. Com per exemple bancs per seure 
- Elements negatius dels espais verds: 

o Manteniment i neteja 
o Manca de serveis públics (WC) 
o Manca de petits espais verds repartits pel barri. La major part de l‟espai 

verd està concentrat en els grans parcs. 
o Enllumenat insuficient 
o Incivisme 

- Parc Güell: dificultat per a que els veïns puguin participar i prendre decisions 
sobre el seu funcionament i planificació. La gestió del parc dóna l‟esquena al 
barri 

- La mala imatge que donen les cases “okupades”. Es considera que 
contribueixen a la degradació dels habitatges. 

- Habitatges sense ascensors 
 
1.1.3 Altres aportacions no consensuades 
 

- Sensació d‟abandonament de l‟administració pública, tot i que es considera que 
els darrers anys ha millorat una mica 

 
 
1.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
1.2.1 URBANISME I HABITATGE 
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- Un barri bonic, tranquil, que convidi a passejar, ben il·luminat i amb espais de 
trobada per a trots els col·lectius (infants, joves, gent gran, etc) 

- Un barri que mantingui la seva fisonomia, limitant les alçades actuals dels 
edificis. 

- Un barri que minimitzi al màxim les barreres arquitectòniques. 
o Pensar en implantar més escales mecàniques 

 
1.2.2 ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 
 

- Un barri que implanti i fomenti la cultura de la “Slow City”: 
o Prioritzar les persones per sobre dels vehicles privats (més zones 

peatonals, pacificació del trànsit, vials cívics, limitacions de velocitat, 
etc...) 

o Fomentar una xarxa de transport públic de qualitat (diürn i nocturn). 
o Protegir l‟entorn i el medi ambient 
o -Mantenir la tranquil·litat 
o Promocionar els camins escolars 

- Un barri que faciliti la cultura i les eines de reciclatge implantant la recollida 
pneumàtica. Aquest fet facilitarà que es puguin ampliar les voreres ja que 
desapareixerien els contenidors a peu de carrer. 

- Un barri que millori el manteniment i els accessos als espais verds, en especial 
el Parc Güell. 

- Un barri que treballi i fomenti el retrobament veïnal amb la creació d‟espais de 
trobada. 
Hi ha diverses propostes que poden servir com a espais de trobada: 

o L‟obertura del Parc Güell al barri 
o Promocionar la zona del 14A com a espai comú dels veïns/es del barri. 

- Continuar potenciant projectes d‟integració socials com el “Benvingudes al 
barri” 
 

1.2.3 Altres aportacions no consensuades 
 

- Incrementar la presència de l‟administració pública al barri (acabar amb 
sensació d‟abandonament). 

 
1.3 PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS COLL-VALLCARCA 
 
En negreta les coincidents amb les exposades a les sessions de treball 
 

- Alternatives per a resoldre l‟aparcament del barri sense haver de pagar 
- Mantenir la línia del bus 87 pel recorregut dels mercats del districte d‟Horta i 

Gràcia 
- Connexió del barri als parcs 
- Soterrar les línies elèctriques que ara són aèries i pals que no deixen 

caminar.  
- Instal·lar la línia de cable òptic de telecomunicacions al barri del Coll 
- Executar un pla de supressió de barreres arquitectòniques i d‟espai públic 

per al barri. 
- Estudiar la instal·lació d’escales mecàniques a la vessant de Beat Almató- 

Passeig Mare de Déu del Coll 
- Instal·lar zones Wi-fi en els parcs públics i espais d‟estada de la zona del Coll. 

Plaça Laguna Lanao, Plaça Grau Miró, Zona Güell i Turull. 
- Crear una Direcció General del Park Güell que gestioni la despesa i el 

pressupost 
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- Il·luminar els edificis insignes del barri com la finca de Sansalvador i la 
parròquia Mare de Déu del Coll, els caps de setmana i les festes senyalades.  

- Potenciar el coneixement de les imatges del Coll romàniques editant un treball 
artístic imprès. 

- Escultura moderna contemporània d‟entrada al barri i al districte per la banda 
del carrer Santuari, plaça Grau Miró 

- Generar un autèntic pla mediambiental i de sostenibilitat pel barri 
 
 

EIX TEMÀTIC  2 

OCUPACIÓ I EMPRESES, COMERÇ, MOBILITAT, TRANSPORT PÚBLIC I 

SEGURETAT 

 

2.1 VALORACIÓ DE LA DIAGNOSI 
 
2.1.1 PUNTS FORTS 
 

- Locals desocupats i disponibles per a que s‟hi instal·lin empreses i comerços.  
- El sector verd és un potencial pel barri:  

o Jardineria sostenible 
o Instal·lació d‟energia solar 

- Servei d‟atenció personalitzada per a l‟ocupació.  
- L‟oportunitat que suposa el patrimoni  arquitectònic, històric i cultural per 

fomentar l‟activitat turística amb l‟hotel i l‟alberg.  
- Eix comercial de la Baixada de Sant Marià (zona sud del barri). 
- Patrimoni històric, arquitectònic i cultural. 
- És un barri tranquil on, en general, es té una sensació de seguretat.  
- La millora de la mobilitat que suposarà la nova estació de metro. 
- El pàrking Laguna Lanao i el futur pàrkings de Salvador Allende   
- El 129 funciona els caps de setmana. 

 
 
 
2.1.1 PUNTS FEBLES 
 

- Manca d‟associacionisme comercial, no existeix una xarxa i relació entre 
comerciants 

- Manca d‟establiments comercials. 
- Les antigues galeries comercials tancades. 
- L‟elevat índex d‟atur. 
- Manca de diversitat empresarial. Està tot centralitzat en el comerç, no hi ha 

empreses no comercials. 
- L‟orografia del barri dificulta la mobilitat i també la creació d‟empreses.  
- Existeixen dues zones de botigues al barri. Els comerciants no tenen cap 

relació. 
- El model de comerç del barri no està adaptat a les noves demandes de les 

persones que han arribat al barri aquests últims anys.  
- Dues dinàmiques dels comerciants del barri per competir amb grans 

superfícies: 
o Pujar els preus ja que al tenir més qualitat no pot ajustar-los tant.  
o Baixa la qualitat dels seus productes per a mantenir preus. 

- Hi ha problemes de seguretat i convivència en “punts negres”: Parc de la 
Creueta, Plaça Grau Miró i Salvador Allende. Grups incívics que malmeten el 
mobiliari urbà.  
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- Problemes detectats amb les línies de bus del barri: 
o 87: poca freqüència i capacitat, fet que fa difícil agafar-lo. L‟itinerari no 

és adequat perquè queda molt lluny del mercat. 
o 129 i 92: freqüència i horari. El 129 no arriba al CAP.  
o Caps de setmana autobusos acaben abans els horaris i molta menys 

freqüència. 
o No hi ha bus nocturn. 
o Els horaris dels autobusos no estan integrats per connectar entre ells i 

fer transbord. Cas del 28. 
- La problemàtica del bus dificulta la compra el barri, també els caps de 

setmana. 
- Mala accessibilitat al metro de Vallcarca per manca d‟ascensor. 
- Les voreres no tenen rampes per facilitar la mobilitat. 
- Punts foscos i mal il·luminats. 

 
2.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
2.2.1 OCUPACIÓ I EMPRESES 
 

- Reforçar la formació ocupacional amb un centre de formació professional. 
- Apostar per noves activitats econòmiques que aportin més recursos i nous 

negocis al barri: 
o Sector verd (energies alternatives, jardineria sostenible,...) 
o Potenciar activitat econòmica artística i artesanal. 
o Implantar la xarxa de noves tecnologies per atreure empreses del 

sector.  Empreses de creació de continguts (animació, il·lustració, 
programació).  

- Incentivar l‟atractiu turístic del barri amb el foment i recuperació del patrimoni 
natural, històric i cultural.  

- Promoure polítiques públiques que ajudin a iniciatives d‟economia social: 
o Autoocupació  
o Nous emprenedors i emprenedores  

- Consolidar els serveis d‟atenció als aturats més enllà dels recursos econòmics 
de la Llei de Barris.  

o Tirar endavant plans específics d‟ocupació per a diferents col·lectius 
(joves, dones, adults...) 

o Programa Radars. 
- Incentivar l‟arribada d‟empreses dedicades al servei i atenció de les persones 

grans.  
- Socialitzar i integrar els joves i els adolescents del barri. Treballar amb ells a 

partir dels educadors de carrer.  
 
2.2.2 COMERÇ I MERCATS  
 

- Un barri amb un comerç de proximitat diversificat i adaptat als nous models i 
hàbits de consum provocats, en gran mesura, per les noves tecnologies. 

- Posar més facilitats als comerciants del barri:  
o Estudiar implementació de la zona de càrrega i descàrrega  
o Diversificar l‟oferta i adaptant la demanda. 
o Recuperar les galeries com a espai comercial. 

 
2.2.3 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 
 

- Un barri que faciliti la mobilitat de les persones: 
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o Servei de transport públic de qualitat (racionalitzar línies de bus, 
freqüències, horaris, capacitat). Repensar els itineraris per afavorir els 
punts de comerç. 

o Aplicar el concepte d‟illa peatonal per pacificar el trànsit. 
o Implantar el Camí Escolar Escola Montseny-Centre Cívic 

 
2.2.4 SEGURETAT 
 

- Un barri segur i tranquil on hagi solucionats punts foscos on hi ha problemes de 
civisme i desperfectes del material urbà: 

o Plaça Grau Miró 
o Parc de La Creueta del Coll 
o Salvador Allende 

 
2.2.5 Altres aportacions  
Un barri tranquil però no mort. 
 
 
2.3 PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS COLL-VALLCARCA 
 

- Mercat municipal amb relació qualitat preu com el del barri del Carmel 
- Recuperar la vigilància de la Guàrdia Urbana en moto que coneixia tots els 

racons del barri (això ja ho reclama la gent, el veïns)  
- Oficina i centre d‟admissions i recollida de correus (oficina de correus) 

 
 
 

EIX TEMÀTIC 3 

SERVEIS I EQUIPAMENTS, ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 

3.1 VALORACIÓ DE LA DIAGNOSI 
 
3.1.1 PUNTS FORTS 
 

- Bona relació amb les entitats dels barris propers. 
- El centre cívic és el punt de trobada i comunicació de les entitats 
- La manera de treballar de la Comissió de joves. Funciona com una xarxa 

d‟entitats juvenils.  
- L‟alberg és un equipament potent.  
- Hi ha gent jove involucrada en el barri. Treballar per a que “no es cremin” i 

esdevinguin el relleu generacional que necessita l‟associacionisme del barri. 
S‟han de fomentar i potenciar.  

- La proposta de projecte per a una residència o pisos tutelats de gent gran. És 
un projecte d‟ajuda mútua i que es basa en el concepte de tercera família.  

- Existeix un espai infantil.  
- El recurs de la Ràdio (107.7FM). Mitjà on es difonen molts programes i 

projectes vinculats al barri.  
- Persones disposades a compartir experiències i coneixements.  

 
3.1.2 PUNTS FEBLES 
 

- Risc que no hi hagi continuïtat de participació en les entitats. Quan 
aconsegueixen els seus objectius la gent hi participa menys.  

- Manca d‟equipaments vinculats a activitats culturals (teatre, concerts, etc.) 
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- En el centre cívic no hi ha molta propaganda i difusió del que es fa. La difusió 
és dins del centre cívic i la gent que no l‟utilitza no el coneix.  

- El treball en xarxa és exclusiu de les entitats juvenils. Les altres entitats no 
treballen en xarxa i en el centre cívic no es fomenten activitats conjuntes. 

- No hi ha entitats de tipus social, solidària. 
- Dificultat de fer activitats al carrer per l‟orografia del barri. Manca d‟espai de 

trobada conjunt. 
- No hi ha una revista del barri. És complicat iniciar-la perquè no hi ha recursos 

per tirar-la endavant.  
- Manca de cohesió entre els comerciants. 
- Els serveis educatius del barri no fomenten el sentiment de pertinença, ja que 

no hi ha continuïtat en l‟educació secundària. L‟institut té poca afluència i mala 
fama.  

- La ràdio no arriba a molts veïns/es. No la coneixen. 
- Els serveis socials estan saturats (banc d‟aliments, la parròquia). 
- Falta dinamització de la gent gran. 
- No hi ha piscina coberta (anys reivindicada). 
- Els horaris de l‟espai infantil no estan adaptats als horaris familiars. També hi 

ha una limitació d‟edat. 
- Falta una xarxa d‟intercanvi de coneixements i/o Banc del temps. 
- Incertesa del que passarà amb l‟actual IES.  

 
3.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
3.2.1 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ  
 

- Volem un barri que faciliti el treball en xarxa de les entitats a partir del centre 
cívic. 
Es comenta que seria necessari treballar en xarxa com ho fan les entitats 
juvenils integrades en la Comissió de Joves.  

- Un barri que aprofiti els seus recursos comunicatius per a difondre l‟actualitat 
del barri.  
Pensar en potenciar la comunicació en el barri a partir de la ràdio i de la creació 
d‟una revista, la qual també es podria editar en format digital 

- Un barri on poder realitzar activitats culturals (correfocs, rues, etc.) al carrer. 
Es comenta que s‟han de posar facilitats per a tenir els permisos i les 
condicions de seguretat idònies per a poder-les realitzar.  

- Un barri que tingui una “delegació” del banc del Temps de la Vila. 
- Un barri amb una associació forta de comerciants que treballin amb els 

veïns/es. 
- Promoure entitats socials i de voluntariat. 

Aquestes entitats poden sorgir del barri o fer una xarxa amb entitats d‟altres 
barris. 

 
3.2.2 SERVEIS I EQUIPAMENTS  
 

- Volem un barri on hi hagi espais culturals de qualitat (teatre, concerts, etc.) 
- Un barri amb bons equipaments i adaptats a les necessitats del veïnatge: 

o Casal de la Gent Gran 
o Obertura de patis de les escoles (projecte temps de barri) per joc de 

nens de 6 a 12 anys. 
o Equipaments infantils adequats i adaptats al parc de la Creueta. 
o La finca de Sant Salvador hauria d‟estar més relacionada amb el barri. 
o Espai infantils (de caire ludoteca) adaptats als horaris de les famílies i 

on no hi hagi limitació d‟edat. 
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- Un barri que potenciï els espais verds a partir d‟algun equipament. 

En les zones verdes del barri es podria destinar un espai a fer un equipament 
sobre qüestions de medi ambient i sostenibilitat, com un centre d‟interpretació 
de la natura. També es considera important poder pensar en una escola de 
formació sobre jardineria sostenible.  

- Un barri amb més equipaments esportius:  
o Millora del pavelló  
o Piscina coberta 

- Un barri que potenciï iniciatives com l‟hort de l‟avi (horts urbans) per a tothom. 
- Un barri que doni continuïtat a la línia educativa (des de la infància fins a la 

joventut) per aprofundir en la identitat i sentiment de pertinença al barri. 
Es comenta necessari que els més joves puguin fer tota la seva vida educativa 
al barri. També es considera important poder tenir una escola de formació 
professional per donar més sortides al món laboral als joves del Coll.  

- Un barri que dinamitzi a la gent gran: 
o Banc del temps 
o Xarxa de coneixements.  
o Centre de dia (servei atenció a la gent gran) 
o Projecte 3a família. 
o Creació d‟un equip de voluntaris. 
o Serveis d‟assistència a domicili. 

Les idees comentades són per a poder dinamitzar el col·lectiu de gent gran per 
tal d‟augmentar la cohesió i el coneixement de la gent que fan i han fet el barri. 

- Un barri que fomenti el sentiment de pertinença apostant per potenciar els 
serveis socials. 

- Un barri on es fomenti l‟actitud cívica dels veïns/es 
Es considera necessari aprofundir en el civisme i, en concret, que els veïns/es 
del barri agafin més responsabilitat amb els seus animals de companyia. Es 
proposa que caldria reforçar el servei de neteja tot i que la solució a llarg 
termini és l‟educació en valors cívics. Sorgeix el concepte d’aula ambiental que 
ja tenen altres barris, on es fomenten aquest tipus d‟actituds. 

- Un barri que recordi i fomenti la història del barri, recuperant el patrimoni i la 
memòria oral dels seus veïns i veïnes.  
 

3.2. 3 Altres aportacions  
 

- Un Parc Güell obert per a tothom. No es vol que el parc es tanqui i es pagui per 
l’entrada. 

- Per a facilitar la mobilitat entre els barris amb el metro seria interessant poder 
connectar entre parades sense haver de passar per les taquilles.  

- Un espai de trobada que cohesioni la gent del barri. 
- Impulsar i potenciar la dinamització juvenil a partir dels educadors de carrer.  

 
 
3.3 PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS COLL-VALLCARCA 

 

En negreta les coincidents amb les exposades a les sessions de treball 
Gent gran  

- Residència de gent gran 

- Generar i fer possible el projecte popular “Funeral digne i gratuït” d‟acord amb 
la Confederació de Federacions d‟Associacions de Veïns de Catalunya i els 
serveis socials funeraris SINERA, per a un digne sepeli a preu de cost 
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- Horts urbans com l‟Hort de l‟Avi, reestructurar i redistribuir parcel·les, fomentant 
també la horticultura i la permacultura urbana de la ciutat 

- Pisos tutelats per a gent gran en les parcel·les o espais públics que resultin de 
les reformes urbanístiques al barri, 14A Coll i Tres Turons 

 
Jovent  

- Espai d’us públic per a nois i noies entre 10 i 14 anys de format lúdic 

- Cooperativa social de serveis i formació i centre de treball per a joves 
- Centre i programa d‟atenció de persones i joves d‟alt risc social 
- Salut 
- Centre de salut de petit format pel Coll 

 
 
Educació  

- Escola de  formació d’adults i formació de les TIC 
- Reconvertir l‟escola Montseny en un Institut de formació d‟adults i de noves 

tecnologies TIC i Centre de Recursos Pedagògics escolars i pel lleure 
 
Serveis socials  

- Programa d’integració de nouvinguts i immigrants en xarxa social  

- Pla integral d‟integració social per a veïns i immigrants i persones amb pocs 
recursos econòmics i necessitats bàsiques 

- Construir de bell nou el Centre de Serveis Socials del Coll, traslladant els 
serveis socials, i altres com els de Tirso i Laguna Lanao 
 

Cultura 
- Biblioteca i hemeroteca de barri 
- Equipament cultural integral i multifuncional (teatre, dansa, fotografia, sala 

d‟exposicions, centre de recursos, petits formats d‟espais i grans espais...etc) 
- Deixar el Centre Cívic del Coll com a únic equipament per a entitats amb 

possibilitat d‟ampliació d‟horaris pels matins fent-ne una especialització de 
temes i activitats concretes i rotació de més personal de suport 

- Retornar l‟activitat musical als Parcs amb la participació ciutadana i de les 
entitats del barri, fent que ala Creueta del Coll retorni aquesta activitat. 

- Fer oficials les activitats arrelades al barri de certa importància generant 
seguretat de seguir funcionant com a emblemes de barri 

- Xarxa holística de serveis, activitats culturals, de formació i intercanvi entre les 
entitats del barri, districte i ciutat. 

- Escola municipal de Música i de les Arts 
 
Esports 

- Piscina pública coberta a la Creueta del Coll darrera la pedrera. Fer el 
tractament de les aigües del llac i/o piscines de manera bioecològica i natural, 
aprofitant la muntanya 

- Poliesportiu municipal aprofitant el darrera de la Creueta del Coll o altre espai 
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Propostes de Salvador Barrau al Pla de Futur del Coll. Maig 2010  

Associació de Veïns del Coll-vallcarca 

Endreçades pels àmbits del Pla de futur 

Espai públic, urbanisme, habitatge, convivència i prevenció 

- Alternatives per a resoldre l‟aparcament del barri sense haver de pagar 
- Mantenir la línia del bus 87 pel recorregut dels mercats del districte d‟Horta i 

Gràcia 
- Connexió del barri als parcs 
- Soterrar les línies elèctriques que ara són aèries i pals que no deixen caminar.  
- Instal·lar la línia de cable òptic de telecomunicacions al barri del Coll 
- Executar un pla de supressió de barreres arquitectòniques i d‟espai públic per 

al barri. 
- Estudiar la instal·lació d‟escales mecàniques a la vessant de Beat Almató- 

Passeig Mare de Déu del Coll 
- Instal·lar zones Wi-fi en els parcs públics i espais d‟estada de la zona del Coll. 

Plaça Laguna Lanao, Plaça Grau Miró, Zona Güell i Turull. 
- Crear una Direcció General del Park Güell que gestioni la despesa i el 

pressupost 
- Il·luminar els edificis insignes del barri com la finca de Sansalvador i la 

parròquia Mare de Déu del Coll, els caps de setmana i les festes senyalades. 
Potenciar el coneixement de les imatges del Coll romàniques editant un treball 
artístic imprès. 

- Escultura moderna contemporània d‟entrada al barri i al districte per la banda 
del carrer Santuari, plaça Grau Miró 

- Generar un autèntic pla mediambiental i de sostenibilitat pel barri 

Comerç, ocupació, empreses i seguretat 

- Mercat municipal amb relació qualitat preu com el del barri del Carmel 
- Recuperar la vigilància de la Guàrdia Urbana en moto que coneixia tots els 

racons del barri (això ja ho reclama la gent, el veïns)  
- Oficina i centre d‟admissions i recollida de correus (oficina de correus) 

 

Serveis i equipaments, associacionisme i participació 

- Gent gran  
o Residència de gent gran 
o Generar i fer possible el projecte popular “Funeral digne i gratuït” 

d‟acord amb la Confederació de Federacions d‟Associacions de Veïns 
de Catalunya i els serveis socials funeraris SINERA, per a un digne 
sepeli a preu de cost 

o Horts urbans com l‟Hort de l‟Avi, reestructurar i redistribuir parcel·les, 
fomentant també la horticultura i la permacultura urbana de la ciutat 

o Pisos tutelats per a gent gran en les parcel·les o espais públics que 
resultin de les reformes urbanístiques al barri, 14A Coll i Tres Turons 
 

- Jovent  
o Espai d‟us públic per a nois i noies entre 10 i 14 anys de format lúdic 
o Cooperativa social de serveis i formació i centre de treball per a joves 
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o Centre i programa d‟atenció de persones i joves d‟alt risc social 

- Salut 

o Centre de salut de petit format pel Coll 

-Educació  
o Escola de  formació d‟adults i formació de les TIC 
o Reconvertir l‟escola Montseny en un Institut de formació d‟adults i de 

noves tecnologies TIC i Centre de Recursos Pedagògics escolars i pel 
lleure 
 

-Serveis socials  
o Programa d‟integració de nouvinguts i immigrants en xarxa social  
o Pla integral d‟integració social per a veïns i immigrants i persones amb 

pocs recursos econòmics i necessitats bàsiques 
o Construir de bell nou el Centre de Serveis Socials del Coll, traslladant 

els serveis socials, i altres com els de Tirso i Laguna Lanao 

 -Cultura 

o Biblioteca i hemeroteca de barri 
o Equipament cultural integral i multifuncional (teatre, dansa, fotografia, 

sala d‟exposicions, centre de recursos, petits formats d‟espais i grans 
espais...etc) 

o Deixar el Centre Cívic del Coll com a únic equipament per a entitats 
amb possibilitat d‟ampliació d‟horaris pels matins fent-ne una 
especialització de temes i activitats concretes i rotació de més personal 
de suport 

o Retornar l‟activitat musical als Parcs amb la participació ciutadana i de 
les entitats del barri, fent que ala Creueta del Coll retorni aquesta 
activitat. 

o Fer oficials les activitats arrelades al barri de certa importància generant 
seguretat de seguir funcionant com a emblemes de barri 

o Xarxa holística de serveis, activitats culturals, de formació i intercanvi 
entre les entitats del barri, districte i ciutat. 

o Escola municipal de Música i de les Arts 
 
- Esports 

o Piscina pública coberta a la Creueta del Coll darrera la pedrera. Fer el 
tractament de les aigües del llac i/o piscines de manera bioecològica i 
natural, aprofitant la muntanya 

o Poliesportiu municipal aprofitant el darrera de la Creueta del Coll o altre 
espai 

 
Associació de veïns i veïnes Coll-Vallcarca 

Anàlisi de la realitat, aplicada. 

Text de Salvador Barrau, del 26 d’agost de 2010  
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Anàlisi dels temes que planteja en Salvador Barrau seguint l’esquema de 

valoració dels Plans de Futur de Barri 

 

 

Serveis a les persones i equipaments 

De què disposa el barri 

- Local municipal cedit a l‟Associació de Veïns Coll-Vallcarca. Activitats: cursos 

d‟informàtica, grup de Dones Comunicadores de Gràcia. Tallers de: memòria, 

cuina, cultura sanitària, horts de ciutat, gimnàstica de manteniment, fotografia, 

tai-xi, etc. Excursions culturals a baix preu 

- Escola Bressol Municipal El Gat Negre 

 

Actuacions pendents 

- Cal potenciar la població de prejubilats i jubilats actius fent tasques de formació 

i serveis a la comunitat veïnal. 

- Cal potenciar la capacitació i formació de les dones per millorar la seva 

autoestima, capacitats personals, augmentar la participació en la vida social, 

etc 

- Programa de cultura integral al barri i una xarxa de coneixements i serveis 

- Potenciar l‟Estatut del Grafiter 

- Sala d‟exposicions d‟art 

- Casal i residència d‟avis. Projecte de pisos tutelats “La tercera família”. 

- Biblioteca pública bàsica i hemeroteca 

- Torneig de futbol contra les drogues 

 

Espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge 

De què disposa el barri 

- Pàrquing de Laguna Lanao (134places)  

- Bus 87 de connexió interna i amb Horta, La Salut, Vallcarca, Lesseps i Gal·la 

Placídia 

- Bus 129 del Coll a Parc Sanitari Pere Virgili 

- Busos nocturns N4 i N5 

- Parada metro línia 5 El Coll – Taxonera  

- Revalorització dels habitatges  

- Llei de Barris: escales mecàniques de Móra la Nova i Jaume Cabrera 

- Parc de la Creueta del Coll: cal potenciar-ne les visites del veïnat de BCN com 

a espai cultural i d‟oci.  

- Parc Güell: per un parc públic, obert i gratuït i en bones condicions de 

manteniment i vigilància 

 

Actuacions realitzades 

- Llei de Barris: escales mecàniques, Urbanització Funoses Llussà i Pineda, 

Plaça Laguna Lanao, Finca Sansalvador 

- Pla PMU 14A del Coll. Desafecta molts habitatges permetent-ne la seva 

renovació 
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Actuacions en execució 

- Llei de Barris: Eix Cívic de Portell, Placeta Sant Marià 

- Pàrquing a Salvador Allende 

 

Actuacions pendents 

- Bus 87 fins a la Diagonal. Possible pas pel mercat del carrer Verdi 

- Regularitat dels busos 92 i 28 

- Pàrquing a la Creueta del Coll -  Cardedeu ? 

- Pàrquings a la zona sud del barri (Vallcarca) Pla dels 3Turons? 

- Parc dels Tres Turons.  Pendent d‟aprovació definitiva. Es desafecten les cases 

del passatge Casablanca i del carrer Morató fins arribar als límits de les cases 

d‟autoconstrucció. 

- Llei de Barris: Urbanització de Beat Almató, Font del Remei i l‟Aldea 

- Us de la Finca Sansalvador per al barri 

 

 

Comerç, ocupació empreses i mercats 

De què disposa el barri 

- Eixos comercials: Santuari, Passeig Mare de Déu del Coll i Móra d‟Ebre-

Baixada de Sant Marià. 

- Dificultats comercials: orografia, locals petits, preus cars, locals convertits en 

habitatges, manca de mercat municipal, manca d‟associació de comerciants 

- Possibilitats comercials de nous veïns (immigrants) que obren negoci dedicant-

hi moltes hores i ajustant preus. 

- Noves estratègies: servei de repartiment a domicili, unió de diferents 

comerciants per aconseguir una franquícia (Lidel, Mercadona, Consum, etc) 

 

Associacionisme i participació 

De què disposa el barri 

- L‟Associació de Veïns Coll-Vallcarca es coordina amb la d‟Horta Guinardó pels 

temes urbanístics relacionats amb el Parc dels Tres Turons i la modificació del 

PGMU 14A del Coll. 

- L‟Associació de Veïns Coll-Vallcarca es coordina amb les de la Salut i Vallcarca 

per la Festa Major dels barris del Nord. 

- S‟ha creat la coordinadora d‟Entitats del Park Güell www.park-guell-sos.org 

- Festes Joves del Coll 

- Plataforma veïnal 14A 

Actuacions realitzades 

- -Festa Major del Coll organitzada per l‟AVV, la Parròquia de Mare de Déu del 

Coll i el Centre Cívic. A partir de l‟11 de setembre i durant set o deu dies. 

- Turisme cultural per  a totes edats 

- Teatrí de butxaca a través de Ràdio Gràcia 107.7 fm els dijous a la tarda 

- Premis literaris Grau Miró: Hiperbreus i Haiku poesia japonesa. 

http://graumiroavcv.oblog.com 

- Secció fotogràfica i arts plàstiques. Mostra de fotografia 

- Vocalia de premsa. Blog de l‟AVV: http://www.avvbarri-coll.blogspot.com 

- També es col·labora amb Graciamon http://www.graciamon.cat 

http://www.park-guell-sos.org/
http://graumiroavcv.oblog.com/
http://www.avvbarri-coll.blogspot.com/
http://www.graciamon.cat/
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- Vocalia de la Dona: participa a Dones Comunicadores de Gràcia 

- Solidaritat: col·laboració amb la Caravana Solidària de Barcelona 

 

Actuacions pendents 

- Incorporar joves a la Festa Major 

- Crear el Festival de Curtmetratges 

- Potenciar la formació permanent, no reglada i o informal 

- Creació de la xarxa de coneixements 

- L‟AVV necessita més voluntariat (joves, adults, jubilats) 
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Relació d’assistents a les sessions de treball 
 

PERSONA ENTITAT O SERVEI 

Àlex López Esquerra Republicana de 

Catalunya 

Ana María Casas Partit Popular de Catalunya 

Carles Maggi Conseller Tècnic PSC 

Conxa Garcia Espai de Dones del Coll 

Dolors Rigola Coral del Coll 

Domènec Giravent Grup d‟Estudis del Coll 

Elisenda Andújar Plataforma 14A 

Elisenda Noguera 

Guillamet 

 

Elvira Conejero Cap de Comunicació del 

Districte 

Esther Garcia Cap d‟Espai Públic i 

Llicències 

Francesc Roma Tècnic Barri del Coll 

François Pagès  Comissió de Joves del Coll 

Glòria Salvador  

Isabel Martín   

Isabel Montané Cap de Serveis de Territori 

Joan Beamar ORC Mossos d‟Esquadra 

Jordi Dellago Club Bàsquet Coll 

Letícia Meyer Espai de Dones del Coll 

M Carmen Fernández Gerent del Districte 

Manel Romero Plataforma 14A 

Marcela Palomares  

Mari Cruz Martín  Tècnica Serveis a les 

Persones 

Maria Rosa Espinosa Tècnica de Prevenció 

Mireia Joan Barcelona Activa 

Míriam Carrecero Partit dels Socialistes de 

Catalunya  

Natàlia Bosch Centre Cívic del Coll 

Núria Avecilla Plataforma 14A 

Pilar Bestué Directora Escola Montseny 

Ramon Cardona Arquitecte Serveis Tècnics 

Robert Díez Cubilla  

Roger Amigó Iniciativa per Catalunya 

Verds-EUA 

Rosa Carreira  

Salvador Barrau AVV Coll Vallcarca 

Vicenç Miró Parròquia MD Coll 

Xavier Franch Director Centre Cívic 

Xavier Pérez Baldellou Centre de Serveis Socials 
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