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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE LA TRINITAT NOVA 

 

 

Data: Dimarts, 27 de febrer de 2020 

Lloc:  Casal de Barri de Trinitat Nova –Somlapera 

Hora inici: 18:30 h. 

Hora de finalització: 21:00 h. 

 

ASSISTENTS 

Composició de la taula 

Conformen la taula: 

El president del Consell de barri de la Guineueta Sergio Nieto, la consellera tècnica Sheila Maria 

Guerra Andrés, el gerent Gabriel García Duarte, Jordi Vergés, qui pren nota de la sessió. 

Presents entre el públic els consellers i conselleres: Conseller PSC Sr Antonio Pallarès Davó. 

Conseller BCNComú Sr. Guillem Gabarnet Colomines, Consellera ERC Sra. Montserrat Cuspinera 

Inglés, Conseller Cs Sr. Juan del Olmo Fernández, Conseller BxCanvi Sr. Daniel Elicegui Serrate. 

Altres tècnics presents: Eduard Moreno (Gerència), 2 agents de GU. 

 

Entre el públic 

Uns 25 veïns i veïnes presents, entre els quals representants de les entitats Associació de Veïns  

de La Trinitat Nova, Taula oberta i Assoc. Amics de Nou Barris També esta present l´empresa 

encarregada de dinamitzar la sessió participativa (MonoDEstudio). 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Elecció de la Vicepresidència  i Constitució de la Comissió de Seguiment 

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius 

3. Torn obert de paraules 
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TEMES TRACTATS 

 

1. Elecció de la Vicepresidència  i Constitució de la Comissió de Seguiment 

 

Es presenta la candidatura a la vicepresidència de la Sra. Justa Villanueva Martínez. Sense que 

ningú expressi cap oposició a la candidatura es procedeix a la seva votació. Es valida la 

candidatura per 20 vots a favor i una única abstenció. S’incorpora a la taula la nova 

vicepresidenta. 

 

El tècnic del districte posa en coneixement dels assistents els candidats presentats a la comissió 

de seguiment,. Els candidats presentats son els següents: 

 

Candidatures a comissió de seguiment: 

1.-José Carmona Saleta (Taula Oberta Trinitat Nova) 

2.-Ramón Casas Padilla (AVV Trinitat Nova) 

3.-Jose Manuel Aguilar (Somos la Trini) 

4.- Manuel Leonés Martínez  (Asociación Revive la Trini Nova) 

5.-Catalina Villanueva Martínez (Taula Oberta Trinitat Nova) 

Els assistents i la taula validen les candidatures que passen a conformar la comissió de 

seguiment del consell de barri de Trinitat Nova. Seguidament es dona pas al desenvolupament 

de l’ordre del dia: 

 

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius 

 

El president del Consell de barri  explica les línies mestres del procés de participació. També fa 

un petit resum de les línies del PAD que l’equip de govern proposa per Trinitat Nova. 

Des de l’Associació de Veïns es manifesta que els barris amb més habitants tenen més 

possibilitats de que les seves propostes es facin viables. 

Es contesta que els vots poden provenir d’altres barris, i que es tracta d’obtenir el màxim 

d’adhesions. 

A continuació l’empresa encarregada de dinamitzar la sessió explica en què consistirà aquesta.  

 

Posteriorment i al llarg de 90 minuts s’inicia el desenvolupament de les dues dinàmiques de 

debat (una de les línies PAM i seguidament una altra dels pressupostos participatius) en grups 

de treball. Les propostes, en els termes que estableix el procés, seran elevades a la plataforma 

Barcelona Decidim. 

Es recorda als assistents que si algú té dificultats per penjar les propostes a través de la 

plataforma Barcelona decidim el districte ha habilitat un servei d’acompanyament i ajuda els 

dilluns de 17:30 a 19:30 a la primera planta de la seu fins el 17 de maig. 
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Els resultats del procés de debat s’annexen seguidament (pàgines 3 a 8). 

 

BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

Es va passar a l’explicació de la metodologia que guiaria la sessió de treball en grup i, 

posteriorment, es van fer 4 grups amb les persones assistents i es va iniciar el treball. 

 

Tots els grups van fer propostes de PAD i projectes per al PIM. Per tal de no repetir projectes es 

va realitzar una petita dinàmica improvisada a la que cada grup preguntava a la resta els 

projectes que estava definint per tal de no repetir-los. Donat que tots coneixien el que havien 

fet a la resta de grups, no es va fer posada en comú. 

 

 

PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

 Dinamització del barri. Incrementar el nombre de dinamitzadors/es de 

barri. 

Ajudes millora edificació en 

 mal estat.

Crear ajudes per tal de subvencionar les millores a 

fer a les edificacions del barri que ho necessiten. 

 Inspecció Tècnica d’Edificació. Establir un programa d’inspecció tipus ITV de les 

edificacions. 

 Millora aparcament. Implantar àrea verda. 

 Millora Plaça de la Terra. Alliberar les places d’aparcament de la plaça. 

 Eliminació Uralita. Pla per eliminar tots els sostres d’uralita amb 

precaució amb l’asbest que pugui existir. 

 Casal de Joves. Creació d’un espai per a encontre i convivència de la 

joventut del barri. 

Dotació local per a Cau 

 Trinitat Nova.

Cessió d’un espai per al Cau Trinitat Nova. 

 Millora C/ La Fosca. Millora de les voreres del C/La Fosca. 

 Agents Cívics. Implantació de la figura dels Agents Cívics. 
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 Policia de Barri. Establir policia de barri per regular la falta de 

civisme. 

 Casal de Gent Gran. Ampliació espai per a encontre i convivència de la 

Gent Gran del barri. 

 Pacificació carrers. Projecte i execució de la pacificació dels carrers 

 Aiguablava i Portlligat.

 Asbest a Col·legi Prosperitat. Solucionar el problema de l’asbest al Col·legi 

 Prosperitat.

 Ampliació graderia.  Ampliar graderia del CF Muntanyesa.

 Uralita Escola Benjamí.  Eliminar uralita d’asbest de l’Escola Benjamí.

 Recuperar Casa de la Bruixa. Projecte i execució del mateix per tal de rehabilitar la 

 Casa de la Bruixa.

 Les Freixes Recuperació zona de les Freixes per a usos esportius 

 o esbarjo.

 Esport i gent gran. Instal·lar aparells de gimnàstica per a persones grans 

 als espai públics del barri.

 Nova zona esportiva.  Creació d'un poliesportiu amb piscina.

 Espais per mascotes.  Creació d'un pipi-can al barri.

 Assetjament escolar.  Pla per lluitar contra l’assetjament escolar.

 Educació sexual. Cicles de xerrades per a una bona salut sexual i 

 reproductiva.

 Reforestar Collserola  Accions de repoblament d’arbrat a Collserola.

 Torres Alta tensió. Llevar les torres i transformadors del barri (Ateneo i 

 Portlligat).

 

 

Total de propostes realitzades  25
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PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

 Reforestació Collserola. Plantació d’arbres a Collserola. 

 Pipi-can. Creació d’un pipi-can al barri de grans dimensions. 

 Tornem el Benjamí al barri. El Benjamí és un espai molt desaprofitat i que aporta poc 

al barri. Es vol un espai rehabilitat que sigui espai per 

associacions. 

 Esport a l’aire lliure. Crear un espai d’esport a l’aire lliure amb calistènia i dues 

pistes de voleibol platja. 

Projecte de pacificació del C/ 

 Aiguablava.

Realitzar un projecte que defineixi estratègies de 

pacificació del carrer (elevacions de la calçada 

homologades que no siguin sorolloses, voreres equipades 

per a joc, estança, espai en zig-zag…). 

Aula Informàtica en Casal Som la 

 Pera. 

Espai amb ordinadors i impressora 3D. 

 

 

Total de projectes realitzats  6

 

 

  

                                                      
1
 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a la 

plataforma Decidim.barcelona. 
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FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Torn obert de paraules  

 

         

Pregunta /comentari/proposta Resposta Àmbit 

El Sr, J.LL. nou resident al barri fa saber que 

ha realitzat unes mesures de radiació 

entorn a la subestació elèctrica de 

FECSA/ENDESA registrant-se uns valors 

molt elevats.  

Seguretat i 

prevenció 

Es sol·licita que presenti el 

detall de les mesures per 

registre /instancia. 
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Es considera poc pertinent proposar una 

instal·lació esportiva al cantó de la Via 

Favència per tractar-se d’un àrea amb 

molta contaminació atmosfèrica. 

Equipaments Es pren nota. 

Es pregunta si l’habitatge de promoció 

publica que es construirà al barri serà 

habitatge social. Es recorda l’existència 

d’un conveni on es recull que un 25% ha de 

ser pels fills del barri. 

Habitatge S’informa que serà de 

diverses modalitats. 

Es denuncia una plaga de rates als 

pàrquings dels baixos de Pç. Terra, Aigua i 

Aire. Els operaris de desratització no hi 

poden entrar. 

Salut pública 

(plagues) 

Es pren nota. 

Es denuncia l’existència de sostres d’uralita 

a l’Escola Benjamí. 

Salut pública El districte n’és coneixedor, 

en el moment en què s’actuï 

es seguiran els protocols 

establerts. 

Es presenta un nou grup de joves del barri, 

que tenen la voluntat de donar vida, 

dinamitzar i construir barri, en especial 

entre el sector juvenil. Sol·liciten un espai 

físic on desenvolupar la seva activitat. 

Joves Es farà el possible perquè 

puguin desenvolupar les 

seves propostes. 

    

   

S’aixeca la sessió. 

 

 

Barcelona, 03 de març de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


