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RESUM DE LA SESSIÓ DEL CONSELL 
DE BARRI DE LA TINITAT NOVA 

 
Data: Dilluns, 10 de novembre de 2020 
Lloc:  Espai Telemàtic Decidim Barcelona 
Hora inici: 18.30 h. 
 
ASSISTENTS: 
Conformen la taula: 
 El president Consell de barri de La Trinitat Nova Sergio Nieto, el Regidor del Districte Xavier 
Marcet,  Sheila Guerra consellera tècnica i Gabriel Duarte Gerent del districte. 
 
Presents entre les persones connectades s’identifiquen als consellers i conselleres:  
Montserrat Cuspinera (ERC) ,  Guillem Gabarnet  (Comuns) ,Antoni Pallares (PSC) 
Juan del Olmo (Ciutadans) 
 
Entitats que presenten preguntes i participen en la connexió: Associació de veïns i veïnes de la 
Trinitat Nova, Bruixes i bruixots, Revive la Trini i Somos la Trini 
 
Tècniques: Tècnica  de pla de barris: Mireia Valls , Tècnic del districte: Jordi Vergés  qui pren 
nota de la sessió , Tècnica de participació: Eva Luengo 
 
Es pre- inscriuen a la sessió 18 persones,  a data de finalitzar aquest document  s’han registrat 
91 visualitzacions a la plataforma youtube. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
    Temes d’interès del barri 
    Actuacions sociosanitàries i a la via pública al barri vinculades a la covid-19 
    Pla de Barris 2021-2024 
    Torn obert de paraules 
 
PUNTS TRACTATS 
Temes d’interès del barri 
El Conseller Segio Nieto informa i explica  en detall del següents projectes i qüestions d’interès 
del barri: 
 -Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbat relatiu a la cessió de drets de 
superfície  l’antiga escola Benjamí 
-Agents de sensibilització de neteja 
-Plans d’ocupació incidència al barri i al districte  
-Servei   d’assessorament a la tramitació d’ajuts covid-19 - XARSE 
 
 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Es formulen  les següents preguntes i comentaris: 
Per part de l’entitat ‘Revive la Trini’ s’expressa la incomprensió dels canvis patrimonials que 
comporta el conveni i es pregunta si han participat actors socials en la elaboració del mateix. 
Per part de  l’entitat ‘Somos la Trini’ es pregunta si s’ha fet difusió amb cartellera del programa 
XARSE i seguidament es pregunta sobre les característiques sociològiques i personals dels 
participants al programa de plans d’ocupació 
  
La mesa  pren nota de les preguntes i es donen les següents respostes : 
Responent a la primera que el conveni es públic i es pot consultar sol·licitant cita prèvia al 
districte. 
 En relació als programa XARSE s’informa que pel moment no s’ha posat cartells però esta 
previst la divulgació del servei amb cartells i per altres canals de comunicació. 
Es pren nota de la demanda d’informació sobre els plans d’ocupació per resposta telemàtica 
ulterior. 
Pla de Barris 2021-2024 
Mireia Valls, tècnica referent del pla de barris de Trinitat Nova fa una explicació sobre les 
accions realitzades del pla de barris fins el moment  i el procés de participació i continuïtat del 
pla pel període 2021-2024. L’explicació es desenvolupa seguint al guio del DOCUMENT 
RELACIONAT presentació Pla de Barris que es pot trobar a la plataforma Decidim Barcelona - 
Consell de barri de Trinitat Nova - Sessió novembre (2020). 
 
Torn obert de paraules 
PREGUNTES REALITZADES A TRAVÉS DEL DECIDIM - Consell de barri de La Trinitat Nova 
 
 
Persona que la 

realitza 
TEMA PLANTEJAT 

 
José L.R 
Bruixes i 
bruixots 

 
Como miembro de bruixes y bruxots de trinitat nova y como somos una entidad joven 
pues solo llevamos tres años funcionando , solicitamos como en anteriores consells que 
se pueda rehabilitar la casa de la bruixa como centro de cultura del barrio , en el cual 
pudiéramos estar nosotros ubicados y poder tener nuestro material guardado y tener un 
espacio propio, ya que no tenemos ningún espacio, a no ser que sea el casal somlapera 
para reunirnos y guardar nuestro material ,carro de la pólvora , trajes , escobas , 
estandarte, material para talleres , solicitamos que provisionalmente se nos provea de un 
espacio para estos menesteres 
 

 
Ramon C. 

Associació de 
veïns 

 
Com president de l’AV Trinitat Nova i com veï, les meves preguntes són: 
- En primer lloc, que encara esperem respostes de la situació de quant començaran les 
obres de les noves vivendes, 
- també com esta la demanda que vam demanar tan del poliesportiu, com de 
equipaments tan per gent gran com per joves;  
- encara estem esperant que ens digueu com estan el parquings, ( tan els ocupats com el 
que estan buits).  
- els veïns es queixen també de la brutícia als carrers i places del barri,  
- també es queixen de la inseguretat al barri, algun cop han trucat a G.U. per aldarulls al 
vespre i no han vingut! 
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- també fa tems vam demanar una parada del bus de barri entre els carrers Sa Tuna I 
Palamós i encara no tenim resposta, 
- també hem demanat que es posin bandes de seguretat vial als carrers ( Aiguablava fins 
Sa Tuna) ja que els cotxes i motos ho fan servir de circuit, (amb el perill que això 
comporta),  
esperem una resposta concreta salutacions 
 

Somos la Trini Ver el reglamento de participativo ciudadana : pagina 54, articulo 63.- Funcionamiento de 
las sesiones del consells de barrios. punto 3, pagina 54 articulo 64 La comissió de seguiment 
del consell de barrí , punto 1-a,b,c,d y e. 
El reglamento de participacio ciudadana , habla de la elaboración , envió y publicación de las 
mismas. 
 
Solicitar a la persona responsable o responsables , la elaboración envió y publicación de 
todas las actas ( tienen que estar contestadas ,las preguntas de los vecinos) desde el año 
2015 al año 2020 .  
Tal como señala el " Reglamento de participación ciudadana" del ayuntamiento 
 

Manu Revive la 
Trini 

REVIVE  
- Demandamos información del negociado entre Ajuntament de Barcelona y Arzobispado de 
Barcelona referente a la adquisición de los terrenos de la antigua Escola Benjamí y si en 
dicho negociado aparece la reforma y el proyecto de la Iglesia del Mental del distrito de Nou 
Barris.  
- Demandamos que se retire el material de amianto que alojan los tejados de la antigua 
Escola Benjamí  
- Demandamos se inicien los trámites de declaración de BIC a los llamados “Pont dels tres 
Ulls” y casa piloto de la colonia Trinitat . Ambas construcciones pertenecen al imaginario 
histórico vecinal de la Trinitat, como cohesión territorial de ambos barrios actuales de la 
Trinitat Vella y Nova. Son estructuras que permiten confeccionar un origen y personalidad 
histórica a Trinitat  
- Demandamos una comisión de investigación incendios barrios colindantes a Collserola  
- Pacificación y medidas reducción velocidad bajada de S´Agaró y rotonda Platja 
D´Aro&Palamós y acondicionamiento del parterre Palamós/S´Agaró&Llosa 
 

 
Altres: 
Es presenta Patricia representant de ‘Cohousing Barcelona’ cooperativa d’habitatge ubicada a 
Aiguablava 74. Es presenta al Consell i veïnat i informa que volen que la planta baixa del local 
estigui oberta al barri. 
 
Resum de les respostes del Regidor Xavier Marcet: 
-Informa que la casa de la Bruixa, edifici privat, encara esta en procés d’expropiació. Respecte 
facilitar espais de magatzem a l’entitat cal parlar-ne per buscar solucions tot tenint en 
consideració  que l’únic magatzem de que disposa el casal est6a molt ple. 
 
-Dona la bona noticia de que els edificis destinats a Habitatge H del carrer Sagaro i els edificis E i 
I del carrer Palamós tenen previst l’inici per part de IMH al llarg del 1921. 
En quan als equipaments les noticies no son tan favorables; donada la nova situació 
pressupostaries fa difícil pensar que puguin iniciar-se aquest mandat. 
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-Pàrquings situació complexa que s’està treballant amb BSM, dificultats judiques i patrimonials 
dificulten la comercialització; s’està avançant. 
-Neteja: s’estudiarà iniciar un projecte pilot com s’està fent a Roquetes i Canyelles de 
comissions de treball entre els veïns, neteja i parcs i jardins per millorar els serveis. 
El conseller de barri esta treballant amb les entitats en la detecció de punts negres. 
 
-Parada de bus de barri s’està reclamant a mobilitat  al ’igual que les bandes rugoses o possibles 
solucions per reduir la velocitat a Aiguablava. 
 
-Publicació dels consells de barri. La informació s’ha facilitat als membres de consell i tothom 
que l’ha sol·licitat. La intenció és publicar-la al Barcelona decidim. 
 
-Conveni amb l’Arquebisbat : es tracta d’un conveni públic que per les característiques del 
mateix la seva consulta exigeix cita prèvia. En el conveni apareix l’església del Mental de l’Antic 
Hospital de la santa Creu. 
 
-Comissió d’incendis: Es recull la proposta tot tenint en consideració que de facto bombers, 
Guardia urbana i el patronat de Collserola investigues les causes. 
 
-Reducció velocitat rotonda platja d’Aro –Palamos:  S’està estudiant la millora de l’encreuament 
Palamos –Pedrosa , incorporant  canvis que influirien positivament en la pacificació del transit  
l’entorn escolar. Es contempla tot el sector en el marc de la possible pacificació de l’entorn 
escolar. 
 
S’agraeix la participació d’entitats ,veïns i veïnes  i es dona per finalitzat el consell. 
 
PS. Seguidament es registra una qüestió plantejada per revive la Trini , que no va esta resposta 
en el seu moment ja que no es va aprecia la demana de torn de parula: 
 

Considero que la medida de gobierno adoptada sobre el negociado de la "Escola Benjamí", en cuanto a las 
características anunciadas por el conseller Sergio Nieto, muestran mi total desacuerdo. De la manera que se explicaron , 
muestran "un mal negociado" y poca voluntad de la línea política que se trabaja en el ámbito estatal a representación de 
los partidos políticos que representan. Por otra lado, si el negociado es público, rogaría que me enviasen por email una 
copia, ya que la situación actual por el COVID 19 no lo permite. 
 
Por otro lado, después de mi pregunta no se contestó a diferentes cuestiones que planteé, como una muy importante, 
con qué representación vecinal de Trinitat Nova se ha consultado para tomar una decisión tan importante para las 
reivindicaciones históricas del barrio 
. 

Es fa la consulta als serveis jurídics i es fa la tramesa a l’interessat  per correu electrònic. 
 
 
      Barcelona, 1 de desembre  de 2020 


