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4. DADES BÀSIQUES 

4.1. SITUACIÓ I SUPERFÍCIE 

L’àmbit d’actuació se situa en l’encreuament entre el carrer del Turó de la Trinitat i el carrer de la 

Foradada, en el barri de Trinitat Vella, dins el Districte de Sant Andreu. 

Ambdós carrers són els carrers centrals del barri i que es desenvolupen amb un desnivell mig. A costat i 

costat d’aquests carrers, el barri es connecta a través de carrers amb gran pendent que ha obligat a 

instal·lar escales mecàniques en els darrers anys. 

Per tant, es tracta de dos carrers que constitueixen l’eix del barri i per tant, l’espai a projectar, malgrat ser 

de mida petita, es troba en un enclavament important per la vida del barri. 

La presència del Centre Cívic de Trinitat Vella, equipament emblemàtic inaugurat per l’alcalde Pasqual 

Maragall el 1986, tot just al davant, al carrer de la Foradada, assenyala la importància del lloc per la vida 

diària del barri. 

*Ortofoto 

 

4.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS. EL BARRI. 

Abans de ser el barri actual, la Trinitat era un extrem allunyat del municipi independent de Sant Andreu de 

Palomar, conegut com el Coll de Finestrelles.  

L’any 1413 es va aixecar la capella de la Trinitat, que va subsistir fins a la Guerra del Francès, any en què 

va ser cremada. Cap al 1445 s’hi van posar les forques jurisdiccionals de Barcelona, que consistien en 

tres pedres i unes fustes dretes posades al damunt.  

La Trinitat era una zona molt deserta; tot i les vinyes que s'hi conreaven a la part alta, i que van subsistir 

fins entrats els anys cinquanta, els masos eren escassos; el més conegut era el de Can Cagamantes.  

Entre 1952 i 1954 va canviar radicalment l’aspecte desèrtic i camperol de la Trinitat. Part de les vinyes van 

desaparèixer per donar lloc a blocs d’habitatges i per convertir la part més alta en presó. Pocs anys 

després, una política d’expansió de noves vies de circulació va separar la Trinitat en dos barris, la Trinitat 

Nova i la Trinitat Vella. El tren del nord va desaparèixer el 1960, i un any més tard s’hi va inaugurar la 

prolongació de l'avinguda de la Meridiana. El darrer canvi urbanístic que ha sofert aquest barri ha estat la 

construcció del Nus de la Trinitat, l’any 1992, eix i confluència de les rondes que envolten la ciutat de 

Barcelona. 

 

*Extracte de la web de l’Ajuntament de Barcelona 

 

4.3. EL CENTRE CÍVIC TRINITAT VELLA 

*Informació extreta de les webs de l’Ajuntament de Barcelona 

 

La quinta forca és aquí mateix. 

L’expressió «a la quinta forca» va néixer fent al·lusió a una forca jurisdiccional que s’havia instal·lat en 

aquest indret al segle xv, però avui Trinitat Vella ja no és sinònim de llunyania i aïllament. Avui potser no és 

la zona més cèntrica de Barcelona, però està perfectament integrada en la ciutat gràcies, en part, a 

equipaments com el Centre Cívic Trinitat Vella, un dels més veterans de Barcelona, nascut el 1986. 

  

La capella de la Trinitat 

La zona on es troba el Centre Cívic es coneix també com el Coll de Finestrelles i, originàriament, era part 

de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar. 

Una capella dedicada a la Trinitat construïda l’any 1413 i destruïda durant la Guerra del Francès (1808- 
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1814) va donar nom al barri. 

Antigament, aquesta zona era tan lluny de la Barcelona emmurallada que va fer néixer l’expressió «a la 

quinta forca» com a sinònim de llunyania. La primera de les forques on es penjaven els condemnats a 

mort estava situada al centre de la ciutat, i cadascuna de les altres era una mica més lluny que l’anterior. 

La que es va instal·lar en aquest indret el 1445... era la cinquena! 

   

De les vinyes al ciment 

Al segle x el Rec Comtal vorejava aquesta àrea, portant aigua des de Montcada fins a la resta de 

Barcelona. El rec es va cobrir el 1966, però, tot i així, segueix present a la memòria de les veïnes i veïns del 

barri. 

Fins a mitjan segle xx, la Trinitat era una zona agrícola i poc poblada. Als anys vint es va endegar el 

projecte de la colònia «Ciutat Jardí de la Trinitat», que preveia la construcció d’un conjunt de cases 

unifamiliars destinades a la classe mitjana. Del projecte inicial, en queden restes de l’única casa que es va 

arribar a construir, coneguda com «El Xalet de la Trinitat». 

A la dècada dels cinquanta les vinyes van desaparèixer i van ser substituïdes per blocs de pisos, i l’any 

1963 s’hi va instal·lar una presó de dones, que va marcar la fesomia del barri fins al 1983. 

Als anys setanta els moviments veïnals van començar a reclamar equipaments públics per al barri. 

  

Un equipament veterà 

L’any 1984, el Servei de Construcció d’Edificis Municipals i Locals promou la construcció de l’edifici que 

acull el Centre Cívic Trinitat Vella. Dos anys després, el 8 de novembre del 1986, s’inaugura l’equipament, 

un immoble de tres nivells amb grans finestrals que acull diversos serveis del districte, a més de les sales 

polivalents on es desenvolupen les activitats del Centre Cívic. 

El Centre Cívic Trinitat Vella també té una sala d’actes amb accés des del carrer Alt, que es va construir 

posteriorment a la part del darrere de l’immoble. 

L’any 1992, la construcció del Nus de la Trinitat va millorar les comunicacions i va separar el nucli antic del 

barri dels nous polígons. 

   

Al centre de la vida cultural del barri 

Des de la seva creació, el Centre Cívic Trinitat Vella ha tingut un paper destacat en la vida social i cultural 

del barri, amb la promoció i difusió d’activitats culturals i el suport a la vida associativa com a principals 

objectius. 

A partir del 2014, el Centre Cívic Trinitat Vella el conformen dos equipaments complementaris: l’Espai 

Foradada, que correspon a l’edifici històric, i l’Espai Via Barcino, l’antic ambulatori del barri recuperat pels 

veïns i veïnes. 

 

 

*imatges de la festa d’inauguració del Centre Cívic Trinitat Vella (1986)  

 

El Centre Cívic de la Trinitat Vella consta de dos espais: l'Espai Foradada i l'Espai Via Barcino. 

És un equipament de promoció i difusió cultural de proximitat situat al barri de la Trinitat Vella, un dels 

nuclis més històrics i tradicionals pertanyents a l'antiga Vila de Sant Andreu. 

Els espais estàn situats a dos punts neuràlgics del barri: al Turó de la Trinitat, el punt més alt del barri i a 

l'actual Via de Bàrcino, record de l'antic recorregut del Rec Comtal. 

Amb una oferta de tallers, activitats, i cicles culturals adreçat als veïns i veïnes del barri de la Trinitat 

Vella, els quintaforquins i quintaforquines, tot Sant Andreu i de la ciutat de Barcelona. 

Destaquem les arts escèniques com a Leitmotiv, i el "Com a Casa", Cicle de Músiques de Proximitat, 

l'aposta musical i de concerts de petit format del cívic, adaptant les músiques a un format de concert íntim 

i proper. 
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4.4. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Les obres previstes al present avantprojecte, se situen íntegrament en sòl de titularitat pública. El solar buit 

afectat per la intervenció que actualment és qualificació 13b està en tràmit de passar a qualificació 6b. La 

present actuació no impedeix el desenvolupament urbanístic del sòl qualificat de 13b, a l’adquirir la 

condició d’obres provisionals. 

 

 

 

*Plànol d’àmbit facilitat per BIMSA 

 

4.5.  TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte de re-urbanització s’ha disposat d’un aixecament topogràfic del 

conjunt de l’àmbit d’actuació, facilitat per BIMSA i realitzat per l’empresa GEOTÈCNICS ESTUDIS 

TOPOGRÀFICS S.L. amb data Abril de 2017. 

La cartografia realitzada in situ pels tècnics redactors ha complementat la informació sobre el lloc. 

 

4.6. GEOTÈCNIA 

Donat que el projecte de la plaça pretén aconseguir una plataforma, serà necessari realitzar un estudi 

geotècnic a fi de recollir les característiques del sòl per tal de realitzar els càlculs en els murs de contenció 

necessaris per suportar el terraplenat. 

 A continuació es detallen els punts mínims que serien necessaris per realitzar el citat estudi 

geotècnic. 
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5. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

DESNIVELLS ENTRE CARRERS 

L’àmbit d’actuació adopta una forma triangular entre dos carrers en certa pendent.  

El carrer a un nivell superior, el carrer Turó de la Trinitat, es desenvolupa des del nivell +48,77 al +47,80 

en ordre descendent amb unes pendents del 2% i del 6 % en el tram davant els contenidors.  

El carrer de la Foradada es desenvolupa des del nivell +47,80 al 45,95 en ordre descendent, amb unes 

pendents del 4%, del 6 % i del 10 %.  

Per tant, el total de desnivell entre el punt més alt i més baix del lloc és de 2,82 m. 

        

Imatge des de l’encreuament         Imatge des del nivell inferior, al carrer de LForadada 

 

EL SOLAR BUIT 

Al final de la parcel·la, trobem tancat en parets un solar buit al nivell més baix, del carrer de la Foradada, 

aproximadament a la cota +46 m. Al solar es pot accedir per una porta a la zona foradada. Hi ha un 

extradossat realitzat sobre la paret mitgera fins al nivell +48,77 aproximadament amb obra i rematat amb 

peça ceràmica. 

        

Fotomuntatge de l’interior del solar i imatges dels murs delimitadors des dels carrers 

L’OLIVERA 

En la part central trobem una olivera (olea europaea), exemplar únic en el barri, conjuntament amb l’olivera 

que es troba davant la Biblioteca. El nivell de l’escocell actual és aproximadament el +48,30. Serà objectiu 

del projecte incorporar l’olivera al nou espai en la seva posició actual per evitar malmetre-la. 

 

         

 

RESTA D’ARBRAT 

En els carrers podem trobar Citrus aurantium (taronjer) i Prunus cerasifera (cirerer). Dos d’aquests 

exemplars són joves i tenen ajuda de tutors. També podem trobar algun escocell sense arbrat. 

 

LES ESCALES 

Trobem un pas en escales, que comunica el carrer superior (Turó de la Trinitat) amb el carrer inferior 

(Foradada) rodejant l’olivera.  Aquest pas és dificultós i en les visites al lloc s’observa el poc ús que se’n fa 

d'aquest espai. 
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LA TROBADA ENTRE ELS DOS CARRERS 

En la trobada entre els dos carrers trobem 5 esglaons, donat que la rampa que sortiria seria d’una 

pendent excessiva. Les aceres s’han modificat en la seva pendent, fent una contrapendent al 5 %, per 

poder apropar els desnivells entre els dos carrers. Tot i així, la rampa en què s’ajunten els dos carrers és 

del 18 %. 

 

ELS CONTENIDORS 

Dins l’àmbit d’actuació podem trobar tres contenidors de brossa neta, de reciclatge, d’envasos, vidre i 

paper. A fi d'alliberar espai a la nova plaça s'ha acordat traslladar dels contenidors al carrer Foradada a 

l'alçada on actualment hi ha un quiosc de la O.N.C.E que s'ha accedit a retirar per tal d'ubicar els 

contenidors. En fase de projecte executiu s'acabarà de definir la ubicació exacta i els detalls amb els 

tècnics municipals del Departament de Gestió Operativa de Neteja i Gestió de Residus. 

     

Ubicació actual dels contenidors de reciclatge que es volen traslladar 

Ubicació proposada per els contenidors de reciclatge. Font: Google maps 

ELS QUADRES ELÈCTRICS D'ENLLUMENAT PÚBLIC 

Dins l’àmbit, en una posició centrada, trobem 3 armaris dels serveis d'enllumenat públic. En avantprojecte 

es preveure la seva reubicació a fi d’alliberar espai útil a la plaça. S'ha acordat integrar els armaris en el 

nou mur de contenció que limita la plaça amb el Carrer de la Foradada. En fase de projecte executiu 

s'acabarà de definir a nivell tècnic els detalls, la seva ubicació i mida exacta, així com el compliment de les 

condicions tècniques exigides. 

     

 

ELS BANCS 

Just en l’encreuament trobem quatre bancs tipus Neo-barcino. En avantprojecte es contempla la 

reubicació dels bancs que limiten amb el carrer Foradada per tal d'alliberar un accés més amable des del 

Centre Cívic i a l’encreuament. Malgrat reubicar els bancs, el projecte tindrà en compte que actualment els 

bancs permeten un lloc de trobada, que s’haurà de valorar com incorporar al projecte, donat que els 

usuaris actuals dels bancs són els potencials usuaris de la plaça. 

 

Els quatre bancs de la Plaça Foradada 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

6.1. CRITERIS DE DISSENY EN ESTUDIS PREVIS 

Els criteris de disseny sorgeixen de recollir les voluntats i necessitats del nou espai de plaça, comunicades 

per el client, el Districte de Sant Andreu a l’equip redactor. 

L’equip redactor, després de reunir-se amb els tècnics de BIMSA, Districte, Pla de Barris i Projectes 

Urbans, va elaborar uns dibuixos esquemàtics en els estudis previs per explicar les intencions i estratègies 

del projecte en resposta a les demandes del Districte. 

Els esquemes assenyalen els punts claus del projecte sota els següents títols: 

- UNA PLAÇA EL MÉS GRAN I ACCESSIBLE POSSIBLE 

- ELS LÍMITS DE LA PLAÇA: EL BANC CORREGUT I LA BARANA 

- L’OLIVERA 

- EL FONS DE LA PLAÇA 

- EL PAVIMENT 

- NOUS ARBRES I NOUS BANCS 

- LA FONT 

- LA MITGERA 

Posteriorment i gràcies a les aportacions i comentaris dels diferents agents participants en el projecte, es 

van incorporar variants i evolucions a les idees prèvies. Però essencialment el projecte segueix recollint 

aquestes intencions, i és per això que a continuació es reprodueixen. 

 

 

 

 

 

 

 

UNA PLAÇA EL MÉS GRAN I ACCESSIBLE POSSIBLE 

La forma triangular permet abraçar el màxim d'espai disponible per a la plaça, en un barri amb manca 

d'espais i racons de trobada  amb una certa horitzontalitat. 
El fet de realitzar la plaça amb un únic pla li donarà entitat i  llegibilitat a l'espai. 
Lligar-lo al carrer superior sense desnivells li donarà el màxima  d'accessibilitat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS LÍMITS DE LA PLAÇA: EL BANC CORREGUT I LA BARANA 

El banc delimita l'espai plaça i ajuda a fer una bona entrega constructiva del carrer i el pla de la plaça. 

La barana delimita la  plaça per baix i es relaciona la plaça amb el carrer inferior  expressant-se com una 

gran balconada.
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L'OLIVERA 

Preservar l'olivera, un dels dos exemplars existents al barri, juntament amb el del costat de la biblioteca. 
Es proposa mantenir l'olivera en el lloc que ocupa actualment, però  incorporada al nou pla de la plaça 

mitjançant un escossell generós. En aquest lloc, l'olivera ajudarà a crear dos ambients diferenciats.  Un 

contemplatiu i de trobada i l'altre actiu i de joc lligat a la mitgera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS FONS DE LA PLAÇA 

S'ha tingut en compte la vinculació de la plaça amb el Centre Cívic, especialitzat en arts escèniques. 

Un paviment diferent situat al fons de la plaça insinuarà un possible espai escenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAVIMENT 

Es proposa un paviment de peces similars a l'entorn, de mida llamborda amb peces de ciment o pedra. 
Amb l'especejament es marcarà la possible col·locació  de cadires en espectacles eventuals a la plaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS ARBRES I NOUS BANCS 

Donada la mida petita de la plaça i a fi de donar el màxim d'espai disponible per a activitats i joc , s'opta 

per plantar  els nous arbres en el perímetre. Tant en els escocells  actualment buits com en el nou espai 

generat pel trasllat  dels contenidors de reciclatge a un altre àmbit. La recol·locació dels bancs actualment 

situats en el  vèrtex de l'encreuament existents  alliberarà l'accés a la  plaça  i situarà els bancs a l'ombra 

dels nous arbres. Al voltant de l'olivera i el banc corregut, es situaran bancs  individuals escenificant una 

de les trobades. 
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LA FONT 

La font d'aigua és un element tradicional a les places. Situem la font en l'àmbit més proper a l'encreuament 

de  carrers. El lloc on els caminants assedegats es detenen a  beure i on els nens inicien el joc amb 

l'aigua. Aquesta proposta caldrà validar-la en fase de projecte executiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MITGERA 

L'actuació a la mitgera que desenvoluparà  l’IMPU (Institut Municipal de Paisatge Urbà), en coordinació 

amb BIMSA, Districte, Pla de Barris i ICUB, acabarà completant la re-definició de la Plaça dels Drets dels 

Infants (Pl.Foradada)

6.2 CRITERIS DE DISSENY EN AVANTPROJECTE 

Els criteris descrits en fase d’estudis previs es complementen en fase d’avantprojecte en els següents 

apartats: 

 

CRITERI ESSENCIAL: VALORAR L’ESPAI BUIT  

Valorar l’espai buit com un lloc de mides limitades però on qualsevol activitat (joc, torbada, espectacle,....) 

sigui possible. 

A fi d’aconseguir la màxima sensació d’amplitud, s’omplirà l’espai només amb els mínims elements 

imprescindibles, i es procurarà que aquells elements que s’incorporin siguin de la mida justa i el més 

lleugers possibles. 

 

*Axonometria 01. Estudi previ 
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UNA PLAÇA EL MÉS GRAN I ACCESSIBLE POSSIBLE / LA CANTONADA O PUNTA DEL TRIANGLE 

La intenció és crear un pla continu que faci la plaça el més espaiosa possible dins les limitacions físiques i 

el més accessible possible, evitant graons entre plaça i carrer del Turó de la Trinitat. 

En fase d’avantprojecte es va estudiar alternatives al desnivell que es crea a la punta del triangle. 

 

 

*Detall Axonometria 01. Estudi previ 

 

Des del Districte es dóna la opció de modificar les rasants dels carrers adjacents, però tal i com es 

comprova in situ en el lloc, aquestes pendents ja vans ser modificades per facilitar la trobada entre els dos 

carrers. Tot i així, en el seu moment, no es va poder evitar la realització de 5 graons i una rampa del 18 % 

per unir els dos carrers. Per tant, és una solució que no es pot forçar més. 

 

*  Perfil transversal punt crític triangle on s’observen les rasants ja modificades per minimitzar la pendent de 

la rampa de trobada entre els dos carrers 

Per tant s’estudia l’opció de fer uns graons (Fig.02). Es comprova que s’augmenta la dificultat en accedir a 

la plaça 

 

  

*Fig.02. Detall Axonometria 02. Estudi previ   

 

Finalment es planteja realitzar un pla inclinat per salvar el desnivell (Fig.03).  

Aquest pla inclinat es desenvolupa en la seva pendent màxima amb un 26 % però la seva mida permet 

salvar el desnivell amb un itinerari menor i acceptable (15 %). 

 

 

*Fig.02. Detall Axonometria 02. Estudi previ   

 
































