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 CONSELL DE BARRI DE LA TRINITAT NOVA - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

I ACORDS 

Data: Dijous 31 de març de 2022 Hora: 19:00h  

Lloc: Casal de Barri trinitat Nova - Somlapera 

Persones assistents 

Presidència:   Regidor de Districte de Nou Barris Xavier Marcé 

Vicepresidencia:  Justa Villanueva Martínez 

S’excusa conseller de barri:  Dídac Ramírez (que  en fa seguiment virtual) 

Comissió de Seguiment: 

Ramón Casas Padilla (AVV Trinitat Nova), Jose Manuel Aguilar (Somos la Trini), Catalina 
Villanueva Martínez (Taula Oberta Trinitat Nova) 
 
Representants d’Entitats/Associacions:  

Associació de veïns i veïnes de la Trinitat Nova, Taula Oberta, Somos la Trini, Bruixes i 

Bruixots de Trinitat Nova , Xarxa de suport de la Trinitat Nova , grup de joves de la 

Trinitat i TUE Trinitat Unió Esportiva. 

Consellers o conselleres o altres representants polítics:  

Conseller PSC: Antonio Pallarès Davó. 
Conseller BCNComú: Guillem Gabarnet Colomines. 
Consellera ERC: Montserrat Cuspinera Inglés 
Conseller PPC: Javier Barreña Flores 

Tècnics o tècniques  municipals: 

Eduard Vicente (gerent en funcions  del Districte), Sheila Guerra Andrés (Consellera 

Tècnica,  Manuel Ferrer (Director dels serveis  de Llicències i inspecció i Espai Públic)  

Jordi Vergés (Tècnic de gestió en funcions de secretari), Mercè Garcia del Estal i Marta 

Gonzalez (Direcció serveis a les persones i el territori) 

 

Assistents: 

Unes 25  persones en el moment de màxima afluència, a les que cal afegir unes 6  

connexions telemàtiques 
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Ordre del dia 

1. Aparcaments, vehicles i mobilitat 
2. Equipaments 
3. Torn obert de paraules 
 

Síntesi  
 
1. Aparcaments, vehicles i mobilitat 
  
Pàrquings 
El Regidor Xavier Marcé explica el procediment que s’està fent en la recuperació de 
pàrquings. 
També fa un descripció dels preus de comercialització del les places que en funció de 
les dimensions. Preus que  van en el cas del  lloguer de 67 a 107 euros al mes IVA inclòs 
i la compra amb una amortització a dotze anys va del 9600 als 15.500 euros. 
Manifesta que li resulta inexplicable el retard de poder comercialitzar els pàrquings de 
la plaça de la Terra per el retard en el canvi patrimonial de REGESA a BSM. 
 
Intervencions dels assistents  
S’obre un debat hi ha qui considera excessius els preus pel barri. 
S’expressa que es una vergonya que segueixin les places de la plaça de la terra sense 
comercialitzar. 
Es recorda que hi ha un conveni entre el Districte i Associació de Veïns on figuren uns 
nivells de preus pels veïns. 
 

Des de la taula es manifesta que l’objectiu a dia d’avui es recuperar totes las places, 
aconseguir que no hi hagi un sol pàrquing públic vuit i fer una proposta de preus 
socials. 
Es proposa fer una trobada d’una representació veïnal I BSM per fer la revisió de preus 
de comercialització. 
 
Àrea verda 
S’explica el desplegament radial de la mateixa, la previsió es que es trobi desplegada a 
Trinitat Nova a finals del 2022. Es preveu realitzar una sessió informativa al setembre o 
octubre. 
 
Intervencions dels assistents  
Es sol·licita que la reunió informativa es faci amb temps 
Es creu convenient que previ a la Àrea verda es recuperin els pàrquings. 
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Des de la taula s’adopta el compromís de presentar l’avantprojecte previ a la execució 
dels treballs, per incorporar elements de millora a proposta dels veïns. 
 
2. Equipaments 
 
Es fa un repàs a previsions i es recullen opinions i propostes. 
 
Casal de Joves i Casal de Gent gran no hi ha previsió. 
Casa de la Bruixa, projecte executiu, compromís de fer arribar el projecte a Taula 
Oberta i Associació de veïns. 
Benjamí, cal firmar el conveni amb l’arquebisbat i estudiar quins elements socio-
laborals, d’innovació i associatius es poden posar. 
Triangle Aiguablava /via Favència , habitatge i instal·lació poliesportiva en estudi i s’ha 
iniciat el procés de canvi de planificació. 
 
Es considera també les obres del Mercat de Montserrat també poden oferir alguna 
nova possibilitat. 
 
 

Intervencions dels assistents relatives a 

equipaments 

Respostes 

S’expressen las dificultats que té el banc 

de aliments de la Xarxa Solidaria de 

Trinitat Nova per poder realitzar el seu 

funcionament normal  en el local de 

l’associació de veïns. Necessiten mes 

hores i autonomia d’accessos. 

Es fa constar que es coneix la situació. 

Denuncia de la manca d’espais per joves  

Es considera que amb la quantitat de 

locals existents al barri totes les entitats 

(bruixes, joves..) haurien de tenir un local.  

No es te constància de la gran quantitat 

de locals de la que es parla, no tots els 

locals d’organismes públics son 

municipals. 

S’informa que s’encarregat un cens de 

tots els locals de naturalesa publica del 

Districte. 

http://www.bcn.cat/noubarris
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Reivindicació per part de varis veïns de la 

necessitat d’una instal·lació esportiva.  

Es recorda que amb el tancament del 

camp de futbol , 32 equips es varen tenir 

que repartir per el districte. 

 

La associació TUE (Voleibol i Crossfit) 

expressa les dificultats que troben per 

trobar instal·lacions a preus assumibles. 

Els surt a 130 € el partit han d’anar a 

jugar a Sarrià. 

Sense poder donar dates, ss’informa que  

s’està modificant el planejament per 

poder posar un equipament al triangle 

Aiguablava- Via Favència. Encara no s’està 

en condicions de saber quines dimensions 

tindrà. 

 El projecte serà informat als veïns i 

veïnes quan arribi el moment. 

 
3.Torn obert de paraules 
 

Informació, pregunta ,Queixa, 

suggeriment , proposta, comentari 

Respostes  

Carrer Palamós:  les tanques d’obra dels 

nous habitatges al carrer Palamós no 

deixen passar una cadira de rodes. 

Es mirarà de disposar-les de manera que 

es deixi pas. 

Manca una barana / passamans a la 

vorera del nº7 d’Aiguablava, es perillós.  

Es pren nota per estudiar solucions. 

Es considera que la urbanització de 

parterres amb gabions genera problemes. 

 

Denuncia de presencia  rates al sector 

Aiguablava Portlligat. 

En una recent marxa exploratòria es va 

comprovar que el sector esta en 

tractament de desratització 

S’assenyala com a freqüent i 

problemàtica la presencia de senglars al 

barri. 

S’ha adopta el compromís, de si així ho 

considera la comissió de seguiment, de 

muntar un punt informatiu en el proper 

consell de barri amb els experts en la 

matèria. 
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Reclamació d’excés d’herbes als parterres 

dels interiors d’illa (terra, aire) 

Es passarà la denuncia als serveis 

pertinents. 

ES llegeix i sol·licita la signatura dels 

assistents per la regularització dels papers 

dels immigrants. 

 

Es recorda el compromís recollit al 

conveni per facilitar habitatge als joves 

del barri. Es pregunta on s’ha d’inscriure 

la gent. 

Es sol·licitarà la informació  a l’Oficina de 

Habitatge 

Es constata que cada cop hi ha mes 

gossos , es pregunta si hi ha previsió 

d’algun pipi can. 

No hi ha prevista la realització 

Es pregunta per les accions realitzades en 

relació a l’informe de l’ Agencia de Salut 

publica en relació a la presencia de 

múrids a Trinitat Nova 

S’informa que s’ha comprovat que el local 

de Vila-real 6 propietat de ADIGSA esta 

lliure de múrids. Les possibles desbrosses 

estan pendents per maig, quan es 

disposin de brigades. 

Es pregunta si encara esta previst 

urbanitzar el solar de Sagaró amb la LLosa 

Esta previst però donat que el volum del 

finançament requerit es molt elevat (8 

milions d’euros aprox.) caldrà esperar. 

 

Barcelona, abril 2022 
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