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Trobada amb l’alcaldessa a Trinitat Vella 

Barri: Trinitat Vella 

 

Districte: Sant Andreu 

 

Data: 18.11.2016 

 

Lloc: Centre Cívic de Trinitat Vella 

 

Horari: de 18.30 a 21.00 hores 

 

 

 

Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 

veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 

La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 

fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 

tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 

participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 18 de novembre de 2016 va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de 
Trinitat Vella. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

ASSOCIACIONISME I  IDENTITAT 

- Associació de veïns i veïnes 

• L’Associació, per mitjà de diverses persones, presenta a l’Alcaldessa un 

document sobre la situació actual del barri i diverses demandes de millora per 

a la Trinitat Vella. Es demana que hi hagi equipaments que responguin a les 

necessitats del barri. 

• Algun dels assistents diu que l’Associació de veïns i veïnes no es troba en un 

bon moment. Esmenta que hi ha poca acció de l’entitat i la coordinadora, molt 

en part per manca de relleu en les seves direccions 

- Riquesa associativa 
• Una de les persones assistents posa en relleu la riquesa associativa del barri 

- Barri mobilitzat 
• Una de les persones assistents recorda la trajectòria de mobilització històrica 

del barri. 
- Identitat de barri 

• Diverses intervencions reivindicant la realitat del barri, que no sigui 

menystinguda i sigui entesa com a part de la ciutat. 

També es produeixen diverses interpel·lacions perquè hi hagi unitat al barri, i 

que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella evidenciïn les situacions positives del 

barri. 

- Valors 
• Petició perquè al barri, davant el pessimisme en diversos aspectes, s’hi imposi 

els valors del diàleg, la paciència, l’honestedat i l’esperança. 
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CONVIVÈNCIA  

- Queixes genèriques 
• Una bona part dels assistents es queixa  de la situació greu que viu el barri de 

deteriorament de la convivència, de manca de respecte a l’espai públic i de 

degradació generalitzada de la Trinitat Vella. 

- Multiculturalitat 
• Alguna intervenció que lliguen les actituds poc respectuoses de certs veïns i 

veïnes del barri amb la procedència de diversos grups de residents de la 

Trinitat Vella. 
• Es produeixen altres intervencions en sentit contrari, apostant per la 

interculturalitat al barri. 

- Papereres 
• Queixes en relació a les persones que fan servir les papereres com a 

contenidors de bosses d’escombraries.  

- Telèfon d’atenció 
• Es demana informació sobre el telèfon gratuït que atén els problemes de 

convivència al barri. 

- Agents cívics 
• Es demana la presència de més agents cívics pels carrers del barri. 

 
CULTURA  

- Grafits i pintura efímera 

• Demanda de recolzament, en forma de programa cultural, per a les persones 

que practiquen art urbà i que siguin facilitats espais (murs i tanques) per a 

aquestes expressions artístiques. Es diu que un programa així revitalitzaria la 

dinàmica comercial del barri. 

- La Mercè a Trinitat Vella 
• Diverses manifestacions d’agraïment per la celebració de part de la 

programació de les Festes de la Mercè al barri. 

- Projecte de Trabucaires 
• Una de les persones assistents a l’acte indica que en breu es demanarà un ajut 

per a un projecte que té a veure amb els trabucaires. 

 
DRETS SOCIALS  

- Dones víctimes de violència masclista 
• Es demana més ajuts per a les dones víctimes de violència masclista, 

especialment pel que fa al pagament d’habitatge. 

- Infants i Joves 
• Manifestació d’agraïment per l’ampliació de les prestacions de la targeta T-12 

per a edats posteriors. 

- Persones Grans 
• Petició sobre l’estat actual del Casal de Gent Gran del barri. 

• Petició d’una Residència per a Persones Grans al barri. 

• Petició que es reactivin els programes que donin recolzament a les persones 

grans que viuen soles. 

• Queixes sobre la situació de Persones Grans que viuen a l’actual residència. Es 

parla d’un tracte deficient cap a aquestes persones. 
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• Queixa sobre el servei de podologia al Casal de Gent Gran. Es demana que 

atengui cada 7 dies enlloc de cada quinzena, com passa actualment. 

 
URBANISME  

- Neteja 
• Diverses queixes genèriques de brutícia i d’insuficient neteja al barri. Es diu 

que es mullen els carrers, però que no és suficient neteja 
- Porta Trinitat 

• Es demana informació sobre el projecte urbanístic de Porta Trinitat. 
- PERI Madriguera 

• Es demana sobre la situació del PERI Madriguera. 
- Mobiliari urbà 

• Petició que siguin renovat el mobiliari urbà dels parcs del barri, que es diu que 

estan deteriorats. 

 
EQUIPAMENTS  

- Espai de Trobada Comunitari 
• Petició d’un nou Espai de Trobada Comunitari que els actuals del Districte, per 

a unes 300 persones. 

 
HABITATGE 

- Habitatge social 
• Queixes dels preus dels pisos de lloguer al barri, que es diu que són cars. 

• Petició de més habitatge social per part de l’Ajuntament. 
- Habitatge degradat 

• Petició que siguin rehabilitats els habitatges degradats, especialment pel que 

fa a les residències d’autoconstrucció. 
- Pobresa energètica 

• Es comenta que no hi ha un coneixement suficient dels drets de la ciutadania 

en relació amb la pobresa energètica. 
- Persones grans 

• Petició d’habitatge per a les persones grans. 

- Joves 
• Petició d’habitatge per a joves. 

- Presó de la Trinitat 
• Petició que la Presó de la Trinitat sigui enderrocada i que al seu lloc s’hi faci 

habitatge de protecció oficial. 

- Ascensors 
• Petició que s’activi un pla de desplegament d’ascensors al barri 

 
MOBILITAT 

- Orografia 
• Diverses manifestacions relatives als problemes de pujades i baixades del barri 

- Pont de Sarajevo 
• Petició que sigui revisada la mobilitat al Pont de Sarajevo. Es parla del perill 

que representa la circulació simultània pel pont de persones i vehicles. 
- Connexió amb Nou Barris 
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• Petició de millora de la connexió amb Nou Barris 
- Àrea Blava 

• Queixa amb relació als canvis haguts a l’estiu a l’àrea blava. 
- Avinguda Meridiana 

• Manifestacions sobre la necessitat que el tema de la reforma de l’avinguda 

Meridiana sigui una prioritat. 
• Es demana si s’ha valorat suficientment les conseqüències de la supressió de 

carrils de l’avinguda. 
- Inversions en el transport públic 

• Queixa sobre l’alta despesa del projecte de la unió del tramvia per l’avinguda 

Diagonal, que es diu que seria millor d’invertir en Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) i les diverses línies de bus. 

- Bicicletes 
• Es demana que sigui potenciat el servei del Bicing 

 
PLA DE BARRIS I  E IX BESÒS  

- Situació actual 
• Petició sobre la situació actual del Pla de Barris i l’Eix Besòs pel que fa a les 

actuacions a la Trinitat Vella. 

 
SALUT  

- Desfibril·ladors 
• Petició que als equipaments de proximitat hi hagi desfibril·ladors. 

- Ambulatori 
• Petició que es recuperi el Servei de Pediatria que hi havia i que, a hores d’ara, 

tan sols es facilita a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
• Queixa de la pèrdua de qualitat de servei i especialitats que hi havia a 

l’ambulatori de la Trinitat Vella. 

• Petició de millora de les urgències sanitàries. 

 
SEGURETAT I  PREVENCIÓ  

- Consideracions generals 
• Manifestacions d’alguns veïns que el barri s’està convertint en un ghetto amb 

problemes greus de violència, delinqüència, drogues, vandalisme i  inseguretat 

en general. 

• Petició de major vigilància al barri. 

• Queixes d’inacció de la Guàrdia Urbana davant certs problemes de 

convivència. 

• Queixes relatives a una actitud poc activa dels Mossos d’Esquadra davant certs 

problemes de convivència. 

- Ocupacions irregulars 
• Diverses intervencions relatives a les ocupacions irregulars d’habitatges. 

Algunes persones diuen que són ocupacions violentes, amb greus amenaces, 

situacions de por i que s’està expulsant d’aquests immobles les persones i 

famílies que porten molts anys vivint-hi. S’esmenta com a zona amb una 

especial conflictivitat la del carrer Foradada i entorns, amb més de 100 pisos 

ocupats de forma violenta. 
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Es diu també que en alguns casos els propietaris no vetllen per les molèsties 

que generen els llogaters. Un dels assistents posa com a exemple un pis 

ocupat d’una entitat financera, amb una ocupació violenta amb fuites d’aigua i 

desperfectes diversos que afecten la resta de la comunitat, sense que l’entitat 

faci res per solucionar-ho. 

Petició de solució generalitzada, al més aviat possible, a aquesta situació. 

- Carrer Finestrelles i entorns 
• Es comenta que a la zona del carrer Finestrelles i entorns hi ha un greu 

problema d’inseguretat, amb bandes de delinqüents que han entrat a pisos 

buits. Es diu que hi ha moltes persones que se senten maltractades. 
- Carrer Mare de Déu de Lorda 

• Es parla dels fets ocorreguts darrerament al carrer Mare de Déu de Lorda i dels 

problemes d’inseguretat i de delinqüència al barri. 

- Carrer Foradada 
• Es comenta la situació d’inseguretat i  delinqüència al carrer Foradada. 

- Presó de la Trinitat 
• Algunes intervencions qualificant la situació actual de la Presó i els seus 

entorns com a negativa. Es demana respostes a aquest fet. 
- Droga 

• Queixes relatives a un problema greu amb les drogues al barri, Es diu que 

s’està estenent des de l’àmbit de la presó als carrers del barri. Es demana si 

l’Ajuntament té previst fer quelcom al respecte. 
- Vandalisme 

• Queixes d’actuacions vandàliques per part de persones del barri 
- Contundència 

• Peticions de major contundència en l’actuació de l’autoritat pública davant els 

comportaments irrespectuosos i que atempten a la seguretat al barri. 

 
D IVERSOS  

 
Manifestació evocant que els governs municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya han 

fet molt per a la Trinitat Vella. També s’indica que és la primera vegada que l’Alcaldessa és al 

barri. 

 


