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DOCUMENT DE RETORN CONSELL DE BARRI DE TRINITAT VELLA 
 
 
El present document de retorn contempla en document annex l’acta provisional del Consell de 
Barri de Trinitat Vella, pendent d’aprovació en el proper Consell, així com les respostes a les 
qüestions plantejades per les veïnes i veïns durant el propi consell.  
 
Els temes als quals es dona resposta són els següents: 
 

• Repensem els Consells de Barri. 
Entre les demandes més repetides en aquest punt figuren: incorporar l’ordre del dia als elements 
comunicatius del Consell de Barri, reforçar els canals de comunicació (cartelleria, xarxes socials, 
mailings...), fer un esforç per incorporar al jovent als consells, incorporar noves entitats a la Comissió de 
Seguiment,  renovació de les vicepresidències, fer un seguiment dels temes abordats als consells de 
barri... 

 
• Pel que fa a l’ordre del dia, des de la passada convocatòria ja s’incorporen els punts 

principals al cartell (els dos o tres més destacats) i a la web del Districte de Sant Andreu es 
podran trobar l’ordre del dia complert així com la informació relativa als diferents punts a 
tractar.  

 
• Els canals de comunicació: es mantindran les encartellades actuals i es reforçarà durant els 

dies previs la comunicació via xarxes socials i s’aprofitaran els canals de 
comunicació/informació dels que disposen els equipaments (mailing, taulells d’anuncis...). 
També s’ampliarà la difusió a espais d’elevada concurrència de persones com són les 
biblioteques, els centres d’atenció primària... 

 
• Ampliació de noves entitats a la Comissió de Seguiment: en el cas de Trinitat Vella, la pròpia 

Comissió de Seguiment s’ha anat ampliant de facto i per tant no procedeix la proposta 
d’ampliació.  

 
• Renovació de les vicepresidències: si la Comissió de Seguiment dóna el seu vist i plau a 

aquest punt, en el proper Consell de Barri s’informarà de l’inici d’aquest procés. Si el CB així 
ho valida en la propera sessió es procedirà a la votació, prèvia validació de la Comissió de 
Seguiment.  

 
• Seguiment dels temes abordats al Consell de Barri: la comissió de seguiment rebrà, 

juntament amb l’acta del Consell de Barri, un document de retorn, a l’estil del que aquí es 
presenta amb la resposta als temes plantejats al consell i el seu estat. A cada convocatòria 
de la comissió de seguiment es farà actualització de la informació al respecte dels temes 
pendents.  
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• Dinamització de les pistes obertes 
Aquesta actuació es va emmarcar en les activitats de promoció esportiva que es van dur a terme 
durant el Nadal i que es van desenvolupar tant en el CEM Trinitat Vella com a la pista poliesportiva 
de Via Barcino.  
 

• Servei d’Intervenció per a la convivència en l’espai públic al Districte de Sant Andreu 
En funcionament des de l’1 de desembre als barris de Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor i 
Navas. Dos professionals que treballen en coordinació amb l’equip de prevenció de la direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del Districte. Es van presentar i van participar a la primera sessió 
de la Taula de Convivència i Prevenció.   
 

• Creació d’una Taula de Convivència i Prevenció 
Va celebrar la seva primera sessió el dia 10/02/2016 amb presència d’entitats del barri de Trinitat 
Vella. Es convocarà trimestralment amb dos objectius: fer valoració de la feina feta i presentació 
dels serveis que funcionen al barri en matèria de convivència i prevenció.  
 

• Millora de la gestió i usos del Parc de la Trinitat Vella 
El concurs per a la gestió de les barbacoes i la guingueta s’ha segregat, a petició del Districte, de la 
dinamització del propi parc amb la voluntat de treballar la posada en funcionament d’una aula 
ambiental. El concurs es troba actualment en procés de resolució.  
 

• Carril bici Carretera de Ribes. 
Actualment, i previ a la senyalització horitzontal i vertical, estem en converses amb veïnes 
de l’entorn i Associació de Veïns per definició final de la senyalització de la calçada  
analitzant totes les possibilitats al respecte. S’ha demanat a BIMSA el plantejament de 
totes les possibilitats que admet l’espai per tal de procedir a la seva valoració i posterior 
decisió.  
 

 
 


