
Avantatges dels butlletins 
Com es va informar en la darrera assemblea de socis, a l'apartat informacions i xarxes, posem 
en marxa el butlletí informatiu del barri de Coll i Pujol. 

L'objectiu d'aquest butlletí és anar donant informació del barri tan actual com sigui posible. Avui 
dia la informació i les formes d'accés a aquesta han variat, amb les xarxes socials, 
internet....Etc., que són eines que ens proporcionen aquesta immediatesa. Continuarem 
mantenint la revista que anualment fem arribar a tots els socis i establiments col·laboradors, 
però aquesta Junta creu que la forma d'arribar als veïns avui dia també necessita d'aquests 
mitjans, que a més ens donen la possibilitat d'arribar a un nombre més gran de persones.                                     

                                                                                                                             La Junta 
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L’ACCESIBILITAT DEL BARRI 
El Barri de Coll i Pujol 

Limita al nord-oest amb el carrer Ventura Gassol (lateral autopista),al nord-est amb l’avinguda 
Matí Pujol, al sud amb rambla de St. Joan i la Plaça Pompeu—Alcalde Xifré, i el carrer de la 
Creu -costat muntanya. 

El nostre barri, especialment , entre C/ Sta. Bàrbara i Rambla de St. Joan, té una població de 

persones  d’edat avançada i en molts casos amb mobilitat reduïda, cosa que els obliga a des-

plaçar-se en cadire de rodes. 

El nostre barri, pendent des de dècades de la transformació urbanística de l'Are de l'Estrella, 

Can LLamas, la Foneria i els terrenys del carrer de Santa Bàrbara, que s'han endarrerit en el 

temps , s'ha degradat i, en no actuar-hi, hi ha zones no aptes per a gent gran o amb mobilitat 

reduïda. 

Des de la Plaça Pompeu Fabra - Alcalde Xifré i 
Ventura Gassol , tot el barri , manté una inclinació 
positiva, especialment més perceptible al C/ Coll i 
Pujol i Sta. Bàrbara. 

Carrer de la Camèlia 



Torrent de la Batllòria, Sant Gonçal, Maragall, Santa Bàrbara 

LLEIS, NORMES, ACORDS, QUE INCOMPLEIX  L'A-

JUNTAMENT DE BADALONA AL NOSTRE BARRI !!!! 

E S 9 5 2 1 0 0 2 7 3 4 5 1 0 2 2 3 8 7 0 0 0 0 

Signat 
Badalona, a _____de _____________de 2023 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognom................................................................................................................. ....... 

Carrer i número.............................................................................................................. ........ 

Telèfon....................................Correu electrònic.................................................................... 

Es pot fer el pagament de la quota a l'associació els Dimecres de 17h. a 20h. o realitzar l'ingrés al 
compte corrent. 

 Copte banc IBAN                                                             Quota anual 10€ 

 

 

Protecció de dades. En compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal, l ’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves 

dades personals, quedaran incorporades als fitxers de titularitat de l’Associació de Veïns de Coll i Pujol, amb la finalitat de tramitar la seva incorporació com a soci /sòcia de l ’any en curs. Així mateix, l’infor-

mem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se o enviant escrit a l’adreça de l’Associació; Carrer de Coll i Pujol, 38 local 08912 

Badalona 

Fes-te soci/a! Retalla’m, complimenta'm, entrega’m a lAVV! 

.......................................................................................................................................................................................................................

L’any 1995 neix la primera normativa d’accessibilitat, “Decret 135/1995” que establia les exigències 
derivades de la “Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòni-
ques”. Entre d’altres, establia com a competències del municipis l’elaboració de plans d’accessibili-
tat per a l’eliminació progressiva de les barreres. Aquesta obligació mai es va desenvolupar a la 
nostra ciutat. Ès a dir, gairebé 30 anys d’esquena a l’accessibilitat. 
Més recentment, l’any 2006, la “Convenció internacional dels drets de les persones amb discapaci-
tat”, reforçava el marc de l’accessibilitat com a dret fonamental, definint-la com a un dels seus prin-
cipis rectors. Sota el paradigma de la Convenció, s’han desenvolupat noves normatives bàsiques 
estatals, com ara “l’Ordre TMA/851/2021 de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”, que complementen la normativa d’aplica-
ció a nivell autonòmic. La “Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat” de Catalunya i l’imminent 
aprovació del seu reglament són el marc normatiu més recent d’abast autonòmic.. 

Carre Coll i Pujol, nº 38 

08912 BADALONA 

Telf. 93.397 50 71 / 640 22 75 70 

E-mail: avcollipujol@hotmail.com 


