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14 de juny de 2020 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Comencen les obres del centre de Serveis Socials i 

casal d’entitats Porta Trinitat de Sant Andreu  
 

 

» L’Ajuntament de Barcelona inverteix en la construcció d’aquest equipament 

6,4 M€ i preveu que les obres tinguin una durada d’uns 14 mesos 

 

» El centre formarà part del Complex Porta Trinitat, en què també s’ubicaran 

habitatges dotacionals, així com equipaments de gent gran i per a joves  

 

» El projecte dóna resposta a la demanda del veïnat de Trinitat Vella que fa més 

d’una dècada va perdre el servei d’assistència social del barri, que era al 

centre cívic 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha començat les obres de construcció d’un nou equipament públic 

al solar situat a la Carretera de Ribes 51 - 65, al barri de Trinitat Vella, districte de Sant Andreu. 

Es tracta del nou centre de Serveis Socials, el casal d’entitats i el Punt d’informació i atenció a 

la dona (PIAD) de Porta Trinitat.  És un projecte en el qual l’Ajuntament inverteix 6,4 M€ i que 

es preveu que tingui un termini d’execució de les obres d’uns 14 mesos, de manera que els 

treballs podrien finalitzar cap a finals de l’estiu de 2021.  

 

El centre formarà part del Complex Porta Trinitat, en el qual també s’hi ubicaran habitatges 

dotacionals. En concret, abans de l’estiu es preveu licitar les obres  de 139 habitatges dels 

quals 85 destinats a gent gran i els altres 54 a lloguer social. El complex també inclou 

equipaments de gent gran i per a joves en una mateixa illa de cases.  

 

El projecte de Porta Trinitat ha estat reivindicat pels veïns i les veïnes des de fa una dècada, 

quan el barri va deixar de tenir el servei directe d’assistència social que estava ubicat al centre 

cívic. Des de llavors les persones usuàries d’aquests serveis han de traslladar-se al centre de 

Serveis Socials del barri Bon Pastor. Cal tenir en compte que Trinitat Vella és un dels barris 

amb la renda familiar més baixa de la ciutat.  

 

 

Edifici equipat amb una sala d’actes pública 

 

L’edifici consta de quatre plantes amb una superfície total de de 2.330m2, amb dos patis. El 

centre està envoltat per un espai exterior de 1.155m2 que també s’urbanitzarà. Serà d’ús 

administratiu i cultural, i inclourà una sala d’actes pública de 170 butaques, camerinos, vestíbul 
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i bar. A la planta primera acollirà les dependències de l’Àrea de Serveis Socials, conformada 

per despatxos, sala de treball i sala de reunions.  

 

  
 

El casal per a entitats del barri s’ubicarà a la segona planta. Inclourà despatxos d’entitats, 

espais de treball de coworking, sales de reunió i magatzems. Mentre que a la tercera planta se 

situaran els espais polivalents per a tallers, més sales de reunió, bucs d’assaig per a entitats 

musicals, i vestidors. La creació d’aquests espais té com a objectiu potenciar l’associacionisme 

al barri i donar resposta a entitats a les quals el centre cívic ja no podia donar cabuda perquè 

estava ple.  

 

Pel que fa a la zona exterior, es diferenciaran tres espais: una explanada principal amb 

parterres, una zona al costat de la sala d’actes que podrà ser utilitzada com a espai escènic o  

cinema a la fresca, i un espai exterior d’accés restringit a l’edifici amb sortides dels magatzems 

de contenidors generals i magatzems específics per a les entitats de tabalers. El projecte 

guanyador del centre va ser seleccionat amb la col·laboració de l’associació de veïns del barri.  
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L’aposta per la transformació de Trinitat Vella 

 

La construcció del centre de Serveis Socials i casal d’entitats de Porta Trinitat forma part de 

l’aposta de transformació del barri de Trinitat Vella, per dotar-lo dels equipaments comunitaris 

necessaris i millorar-ne l’espai públic.  

  

Forma part d’aquesta línia d’actuació la reurbanització de la  plaça de Trinitat Vella per reforçar 

el seu caràcter com a node social del barri, acabada l'anterior mandat, la reurbanització del 

carrer Galícia fent-lo de plataforma única i la Plaça dels Drets dels Infants en l’encreuament 

dels carrers Foradada i carrer del Turó de la Trinitat, que encara la recta final de les obres.  

 

Amb l’objectiu d’evitar l’aïllament d’un barri envoltat de vies ràpides, també es porta a terme la 

urbanització de les antigues Casernes per tal d’assegurar el continu urbà entre Sant Andreu de 

Palomar i Trinitat Vella, i es va construir el nou equipament poliesportiu situat a la confluència 

dels carrers Torres i Bages i el passeig de Santa Coloma.  

 

 

 

Declaracions Lucía Martín 

 

MASTER: 

https://ajbcn2017videoscomunicacio.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/PREMSA/200610_AV_EmbargatEquipamentsSantAndreuPortaTrinitat/200610_AV_Emb

argatEquipamentsSantAndreuPortaTrinitat_MASTER.mp4 

 

VEU: 

https://ajbcn2017videoscomunicacio.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/PREMSA/200610_AV_EmbargatEquipamentsSantAndreuPortaTrinitat/200610_AV_Emb

argatEquipamentsSantAndreuPortaTrinitat_VEU.wav 
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