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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TRINITAT VELLA  

30 de gener de 2018    

18:30h   Centre Cívic Trinitat Vella  

 

Assistents 

Presidenta:  Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Vicepresidenta: Yolanda Benítez.  

 

Consellers 

 

Gerard Sentís. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Ximena Gadea. Consellera GM Demòcrata 

Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 

Carlos Rodríguez Escuredo. Conseller GM ERC-AM. 

Josep Alberjón. Conseller GM Barcelona en Comú   

Antonio Fortes. Conseller GM PSC  

Carme Santana. Consellera GM PP 

 

Tècnics Municipals i ponents 

 

Carme Turégano. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Pere Baca. Tècnic referent de Trinitat Vella  

Angel Santos. Inspector de la GUB 

Albert Aixalà. Tècnic de participació 

Pepa Velasco. Tècnica de cultura i sostenibilitat 

Andrea i Joan. Tècnics de l’Aula ambiental 

 

Assisteixen representants de les següents entitats 

 

AMPA Ramon Berenguer III 

AMPA Ramon y Cajal 

AMPA  Sta. Trinitat 

Associació de Veïns Trinitat Vella  

Associació per a la recuperació de la memòria històrica 

Club Deportivo Trinitat 

Banc del temps   
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Coordinadora de Trinitat Vella 

Comissió de festes 

Caja de Pandora 

Casal de Gent Gran 

Grup de Gegants i Capgrossos  

Club de petanca  

Escamot Trinitat  

Triniteiros 

 

Assisteixen al voltant de 110 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

1. Informe de la regidora 

2. Inici del procés participatiu Nord Trinitat 

3. Aula Mediambiental 

4. Desplegament Guàrdia urbana de barri 

5. Precs i preguntes 
 
 

1. Informe de la regidora 

La sessió s’inicia a les 18.30 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Laia Ortiz,  dóna 

la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia i la constitució de la taula:  Josep 

Alberjón com a conseller del barri, Gerard Sentís com a conseller tècnic, i en qualitat 

de Vicepresidenta, Yolanda Benítez, en representació de les entitats del barri. 

La regidora fa un resum d’alguns dels temes treballats a Trinitat Vella des del darrer 

consell de barri: 

- Plaça de la Trinitat i carrer Galícia. La plaça es preveu que finalitzi a l’estiu de 2018 

d’acord amb el  calendari previst. Acabada aquesta obra començaria la reforma del 

carrer Galícia. 

- Plaça Foradada. L’obra podria estar llesta a finals d’any. Ja s’ha iniciat el procés 

participatiu per al disseny de la mitgera amb col·laboració d’entitats del barri, Centre 

cívic, Associació de Veïns, Associació de la memòria històrica i dues escoles del barri, i 

diferents àrees de l’Ajuntament, com ara  l’ICUB, el Pla de Barris, l’IMPU i el Districte. 

- Casal de gent gran. S’informa que des del dia 29 de gener el Districte ja té les claus. 

En breu es programarà una visita amb les entitats del barri que vulguin veure-ho, i més 

endavant es constituirà una taula de seguiment. 
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- Passadís de la Trinitat Vella. L’aixecament de plànols i el pla de cales ja està en marxa. 

S’ha contactat amb la propietat, ImmoCaixa, per veure els diferents locals. Atès l’elevat 

cost del projecte, es buscarà una reforma de mínims. 

- Túnel de la Casa de les Aigües. Al llarg de febrer s’obrirà el túnel que comunica 

l’edifici de Trinitat Vella amb la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, i es podran fer visites 

guiades. 

- Aula Ambiental. S’informa que la ubicació dels educadors ambientals serà l’Espai 

Bàrcino, però al ser un punt de l’ordre del dia s’abordarà amb més detall quan toqui de 

desenvolupar-lo. 

- Centre Esportiu Municipal. Les obres de millora que, han comportat una forta 

inversió, han finalitzat a finals de gener. 

- Trinitat Nord. S’ha gestionat una reunió amb la Direcció General de Presons durant el 

mes de febrer  per aconseguir una cessió d’espais. 

- Projecte Porta Trinitat. Es troba en licitació i a l’estiu de 2018 han de començar les 

obres que s’esperen que acabi a l’estiu de 2019. El projecte inclou la construcció d’un 

edifici que incorporarà un Centre de Serveis Socials, espais compartits per a entitats, 

bucs d’assaigs, i una sala d’actes. 

- Punt Assessorament ESS: S’han assessorat dos projectes al Punt d’assessorament 

d’ESS. Concretament: una futura cooperativa d’auxiliars de seguretat i un projectes 

d’arranjament de carrosses. Es vol continuar cinc mesos més amb el Punt ja que 

l’experiència està sent positiva 

- Treball als barris (projecte de BCN activa): 192 persones ateses, 183 persones 

participants d’un itinerari i 76 persones inserides 

- 6 comerços de la Trinitat Vella van participar al concurs d’aparadors de Nadal. L’acte 

de lliurament dels premis a nivell de ciutat es farà al Centre Cívic de la Trinitat Vella a 

final de febrer.  

PLA DE BARRIS: Es fa un ràpid repàs de les principals accions desenvolupades pel pla 

de barris: 

Camí de ronda o camí del rec: BIMSA està acabant de redactar un plec per fer la 

contractació. En dues o tres setmanes tindrem l'equip d'arquitectes que farà el 

projecte executiu. Això vol dir que la obra no es preveu que comenci fins a inicis del 

2019. 

Cal·listènia: Foment de Ciutat ha demanat un pressupost a Straddle3 i espera fer la 

contractació en les properes setmanes per iniciar el projecte executiu amb la 
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participació dels joves que feien la demanda i altres futurs usuaris. Previsió de tenir 

tancat el projecte executiu per començar obres de la cal·listènia abans d'estiu i com a 

molt tard tenir la cal·listènia al setembre 

Art urbà a les tanques del camí de Ronda o del  Rec: està previst fer una intervenció al 

març. Rebobinart està treballant per definir el tipus d'intervenció. La idea és fer una 

cosa vistosa i efímera perquè la previsió és  que el projecte executiu del camí de ronda 

integri la intervenció definitiva que preveu una combinació de jardí vertical i art mural 

en clau de memòria històrica o altres temes. 

- Drets socials 

Caminades i “Activa’t al parc” amb el CEM (inici 6 de febrer) 

Projecte disseny i construcció de carrosses 

 

- Memòria històrica 

Xerrades sobre la memòria històrica del barri (mensuals de gener a juny) 

Creació d’un arxiu digital de memòria del barri 

 

- Art i oci saludable 

TrinitArt 2018. Intervencions d’art urbà a diferents zones del barri 

Servei d’integració de les joves migrades amb la fundació SURT 

Millora de les condicions de vida als habitatges 

Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat 

 

- Educació 

Baobab: projecte d’educació en el lleure de base comunitària. 

Extraescolars en anglès. Bona valoració de les famílies. Es va iniciar al novembre 

Juguem junts: Espai de criança i família 

Millores a l’Escola Ramon y Cajal: obres del menjador (juny 2018) 

 

- Activitat econòmica 

Projecte Llums de Nadal 

Formació per a comerços 

 

- Altres 

Marxes exploratòries (25 de gener): unes 30 dones hi van participar. 

Tallers d'art urbà amb joves.  
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2. Inici del procés participatiu Nord Trinitat 

 

L’Albert Aixalà presenta el procés participatiu “Repensem Trinitat Nord”. El procés 

participatiu partirà de les conclusions sobre necessitats d’equipaments del procés ja 

realitzat entre 2008 i 2009, que caldrà adaptar tenint en compte els equipaments ja 

realitzats els darrers 10 anys i les noves necessitats del barri. 

S’expliquen les fases del procés: 

- Fase Informativa (desembre 2017- gener 2018) 

Sessió informativa el 13 de gener i informació al Consell de Barri el 30 de gener. 

Es posa en marxa el web del procés participatiu 

https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord 

 

- Fase de diagnosi (febrer 2018) 

 

Entrevistes amb entitats del barri i col·lectius afectats per la transformació.  

4 sessions de diagnosi per fomentar la participació de col·lectius específics: 

Persones nouvingudes: 8 de febrer 

Dones: 13 de febrer 

Persones amb discapacitat: 28 de febrer 

Joves: 1 de març 

 

- Fase de propostes (març-abril 2018) 

 

2 tallers participatius oberts i una acció al carrer per recollir propostes. 

Les propostes, fetes a nivells presencial o al web, es recolliran a través de la plataforma 

DECIDIM, on els usuaris tindran un període per expressar el seu suport a les propostes 

presentades. 

 

- Fase retorn (maig-juny 2018) i avaluació (juliol 2018) 

 

S’elaborarà un document/memòria del procés amb les conclusions de la fase de 

propostes i una proposta de conjunt que es presentarà al Consell de Barri per a la seva 

aprovació. 

El document estarà disponible al web del procés participatiu 15 dies abans de la seva 

presentació al Consell de barri. 

Un cop realitzat el retorn al Consell de Barri, es farà una avaluació del procés amb la 

Comissió de Seguiment. Les conclusions de l’avaluació es faran públiques a l’espai web 

del procés participatiu.   

https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord
https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord
https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord
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3. Aula Mediambiental 

La Pepa Velasco presenta l’equip de l’Aula Ambienta del Districte de Sant Andreu i 

explica que la seva actual ubicació estarà a l’Espai Barcino. 

Per la seva banda, l’Andrea i el Joan expliquen els eixos estratègics de sostenibilitat:  

 

• Transició cap a la Sobirania Energètica 

• Verd i Biodiversitat 

• Residus Zero 

• Espai públic de qualitat 

• Mobilitat Sostenible i Qualitat de l’aire 

• Compromís climàtic de Barcelona 

 

I el serveis de l’Aula: 

 

- Punt d’informació, consultes i assessorament 

o Personal 

 Espai Via Barcino - Centre Cívic Trinitat Vella 

o Telèfon 

 Dimarts, dimecres i divendres de 11 a 14 h 

 Dimarts i dijous de 16:30 a 19:30 h 

o Correu electrònic 

 santandreuambiental@bcn.cat 

- Programa d’activitats 

- Participació en esdeveniments i campanyes 

- Catàlegs d’activitats pròpies 

- Treball en xarxa. 

 

4. Desplegament Guàrdia urbana de barri 

L’inspector Àngel Santos explica els antecedents de la policia de barri, Pla Director de 

la Guàrdia Urbana de 2016, i la voluntat de realitzar un treball policial de proximitat 

arrelat al territori. Presenta els referents policials del barri, el Moisés i la Vanessa. 

Les competències bàsiques de la policia de proximitat són la millora de la seguretat a 

partir del treball de proximitat i el major coneixement del territori, el foment de la 

convivència amb la gestió ràpida i efectiva  dels conflictes, el treball en xarxa amb el 

mailto:santandreuambiental@bcn.cat
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món associatiu i les entitats i la realització d’una diagnosi continuada amb la recollida 

d’informació clau. 

 

5. Precs i preguntes 

 

Es mantenen les propostes veïnals relatives  a la mobilitat plantejades a l’anterior 

Consell de barri perquè s’està a l’espera de fer el retorn al barri del Pla de Mobilitat de 

Trinitat Vella. 

 Apropar les parades dels busos 62, 76, 60, 126 a Pl. Andreu Abelló. Que 

posin temps d'espera, marquesina a la parada de Av. Meridiana amb 

Ctra. Ribes i que no hi hagi tant de temps d'espera.  

 Augmentar el nombre d’autobusos per reduir el temps d'espera i 

demanar que s’expliquin les retallades de línies de busos quan s'apliqui 

la nova xarxa ortogonal. 

 Recordar l’obligació dels conductors d’autobusos d’activar la plataforma 

d’accés als vehicles quan ho requereixi un passatger, ja que s’han donat 

casos en què no s’ha activat a la parada de la Pl. Trinitat.  

 Recordar el compromís de fer arribar la L-3 del metro a la zona nord del 

barri de Trinitat Vella. 

 Posar els polsadors als semàfors de Tossal per evitar que la gent entri 

per Andreu i Abelló.  

 Repensar el túnel que va a Vallbona per a bicis i ciutadans per millorar la 

seva seguretat.  

 Construir escales mecàniques per baixar al carrer Pare Manjón.  

 Col·locar pantalles de protecció sonora més altes i amb més longitud de 

les existents a la zona tocant a l’autopista per sota Pare Pérez del 

Pulgar.  

 Impulsar mesures per moderar la velocitat dels vehicles a Via Bàrcino i 

instal·lar més passos de vianants. 

 Implantar mesures per reduir l’excessiva velocitat de molts vehicles que 

baixen pel carrer Ausona. 

 Controlar, per motius de seguretat, l’encotxament i desencotxament 

d’escolars des de vehicles particulars al carrer Palafrugell, davant 

l’escola.  

 Obertura del carrer Madriguera. 

 Aparcament per a emergències i ambulàncies a Via Bàrcino. 
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 Garantir les places del pàrquing provisional de Porta Trinitat un cop 

comencin les obres del nou equipament per tal de no incrementar el 

dèficit de places d’aparcament del barri. 

 Establir una àrea verda a l’entorn de la pl. Josep Andreu i Abelló i del 

camp de futbol. 

 Es denuncia la inseguretat del Pont de Sarajevo per la manca de 

visibilitat creada pel disseny de l’espai.  

 

 

Des dels serveis tècnics de mobilitat fins al moment s’ha respost que s’estudiarà la 

proposta d’apropar les parades d’autobusos a la pl.  Josep Andreu Abelló i 

d’instal·lar una marquesina a la parada Av. Meridiana-Crta. Ribes, i que es 

repensarà el túnel de connexió amb Vallbona, però no es considera adequat posar 

polsadors als semàfors del carrer Tossal. En relació a les escales mecàniques de 

Pare Manjón, es remet a la futura transformació de la zona nord en el seu conjunt. 

En aquest sentit des de Regidoria s’ha convocat una reunió amb Departament de 

Mobilitat i els Serveis Tècnics i la GUB del Districte per tractar el Pla de Mobilitat de 

Trinitat Vella per al 28/02. 

Els veïns expressen les següents queixes o peticions, que es remetran als 

departaments municipals corresponents: 

 Procés participatiu Nord Trinitat. Cal concretar el compromís pressupostari. 

Iniciar ja  la construcció dels dos blocs de reallotjats. Obertura de la presó 

per a usos provisionals. Prendre en consideració les conclusions de 

l’anterior procés participatiu. Algunes comunitats dels antics pisos del PMH 

estan rebent la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Millorar l’accessibilitat. 

 Demanen la data de la reforma del carrer Galícia. 

 Denuncien l’incivisme i l’estat d’abandonament i brutícia del barri. 

 Critiquen la tasca dels agents de cívics. 

 Denuncien la falta de mesures de seguretat i les barreres arquitectòniques 

del Pont de Sarajevo. 

 Queixes per la retirada dels bancs de la Plaça de la Trinitat i la falta de bancs 

en determinats carrers: Ausona, Turó de la Trinitat... 

 Reclamació d’una residència de gent gran a Porta Trinitat. 

 Queixes del treball que desenvolupen els escombraires.  

 Queixa per la falta de llum a l’entrada de l’església a la plaça de la Trinitat. 

 Demanda d’un servei que baixi al carrer a la gent gran. 

 Critica l’estat de les voreres amb panots solts. 

 Falta de manteniment jardins de la Carretera de Ribes. 
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 Queixes per la falta d’espai i massificació del Centre de Dia. 

 Demanda per conèixer els locals que es destinaran a la construcció de 

l’equipament de la gent gran a Carretera de Ribes.  

 Estat de l’adjudicació de la guingueta i de les barbacoes del parc de la 

Trinitat. 

La regidora dóna resposta a algunes de les queixes i critiques plantejades.  

Quant al projecte de Nord Trinitat, l’Ajuntament sempre ha explicat el mateix als veïns. 

El tancament de la Model i el del Centre Obert de la Trinitat Vella és un procés en 

paral·lel. L’Ajuntament ha complert el compromís d’adquirir els terrenys de la presó de 

la Trinitat  i de cedir els terrenys a la Zona Franca a la Generalitat perquè construeixi 

una nova presó que permetrà tancar la del barri. Amb el procés participatiu es pretén, 

doncs, actualitzar i prioritzat les necessitats de nous equipaments per a la Trinitat 

Vella, prenem com a punt de partida les conclusions del procés participatiu que es va 

dur a terme fa 10 anys. 

Resta pendent donar resposta en les pròximes setmanes a les demandes de mobilitat 

amb la presentació futura del retorn del Pla de Mobilitat.  

S’espera que amb la nova contracta de neteja prevista s’hi incorporin noves millores 

que permetin incrementar els serveis.  

Es pren nota dels temes relatius a la via pública perquè des de serveis tècnics 

s’estudiïn: col·locacions de bancs, reforçar l’enllumenat provisional de la plaça de la 

Trinitat, millores Pont Sarajevo. 

Sobre les obres del barri es preveu que la reforma del carrer Galícia i de la plaça de la 

Foradada comencin a l’estiu.  

L’Ajuntament ha adquirit uns locals a la Carretera de Ribes 85 per a la construcció d’un 

equipament per a la gent gran, i en breu, s’organitzarà una visita perquè les entitats 

puguin veure’l.  

Finalment, s’informa que es recolliran les ITE que estan reben les comunitats dels 

antics pisos del Patronat perquè el Pla de Barris les vehiculi i valori conjuntament. 

També s’anuncia el desbloqueig del PERI Madriguera per a finals d’any i la immediata 

resolució de l’adjudicació del contracte de gestió de la guingueta del parc de la Trinitat. 

 

 

 

 


