
 
 

 

ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TRINITAT VELLA  

26 de juliol de 2017    

18:30h   Centre Cívic Trinitat Vella  

 

Assistents 

Presidenta:  Carmen Andrés. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Consellers 

 

Ivan Marzá. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Ximena Gadea. Consellera GM Demòcrata 

Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 

Quim Pañart. Conseller GM ERC-AM. 

Josep Alberjón. Conseller GM Barcelona en comú   

Antonio Fortes. Conseller GM PSC  

 

 

Tècnics Municipals i ponents 

 

Lluc Coma. BIMSA. 

Tècnic de la Direcció de Mobilitat . 

Carme Turégano. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Victòria Santafé. Directora Serveis a les persones i al territori  

Judit Vives. Cap del departament de comunicació. 

Albert Aixalà. Tècnic de participació 

 

Assisteixen representants de les següents entitats 

 

Amics de la Mezquita  

AMPA Ramon Berenguer III 

Associació de Veïns Trinitat Vella  

Associació per a la recuperació de la memòria històrica 

Banc del temps   

Coordinadora de Trinitat Vella 

Comissió de festes  

Club de petanca  

Escamot Trinitat  



 
 

 

Triniteiros 

 

Assisteixen al voltant de 80 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda de la regidora 

2. Informe del barri 

3. Vicepresidència del consell de barri 

4. Plaça dels drets dels infants 

5. Pla de mobilitat del barri 

6. Precs i preguntes 
 
 

1. Benvinguda i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri 

La sessió s’inicia a les 18.30 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Carmen Andrés,  dona la 

benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia i la constitució de la taula:  Antonio Fortes 

com a conseller del barri, Lluc  Coma, en representació de BIMSA i un representant de la 

direcció de mobilitat. 

 

2. Informe del barri 

La regidora fa un resum d’alguns dels temes treballats a Trinitat Vella des del darrer 

consell de barri: 

PLA DE BARRIS: Inici del desenvolupament d’accions del pla de barris: 
 
a. Dinamització del parc de la Trinitat i per això posen en marxa tres projectes:    

 coneix el parc,  

 un parc de jocs  

 la trini en dansa  
 

b. S’ha engegat el procés participatiu del camí de ronda per tal de que els veïns i entitats del 
barri proposin com volen que sigui aquest espai. S’han realitzat 3 sessions amb una 
participació 22, 32 i 15 persones. Ara es farà un buidat de les propostes i la concreció en 
activitats  
 

c. Disseny de la mitgera i de la Plaça dels infants que us presentarem tot seguit 
 

d. Projecte: Fem Lleure a la Trini que es va iniciar amb  un curs de monitors per a joves del 
barri, alguns d’ells de l’esplai la Tortuga i que ha ajudat a que es consolidi l’esplai. Aquets 
joves que s’han format com a monitors,  l’octubre començaran la experiència laboral amb 
el títol que han obtingut. També han fet casal d’estiu al juliol.  
 



 
 

 

e. Al mes d’agost es portarà a terme el projecte Baobab que és un  campament  urbà, amb 
jocs i atenció a la infància, des de les 9h fins a les 16h incloent el dinar . Ara ja estan 
plenes les inscripcions  de 80 places.  Els infants que van quedar fora s’han recol·locat als 
altres projectes Baobab de barris propers com  Baró de Viver, Bon Pastor  i Trinitat Nova. 
S’ha donar una cobertura total a 100 nens  
 

f. En aquests moments amb les entitats de la xarxa jove s’està treballant un taller d’art 
mural que es materialitzarà  durant les festes de la Mercè, de la ma de l’entitat 
Rebobinart. 
 

g. Al setembre començarà un taller que s’ha preparat durant aquests mesos i que es diu  “els 
nostres cossos, les nostres danses”. 

 
ALTRES ACCIONS DE DISTRICTE: 
 

a. Hem presentat a  concurs la gestió de l’Aula Ambiental de Districte, que tindrà lloc al 
barri. En aquest moment estem en el procés d’adjudicació i ben aviat l’empresa que 
hagi guanyat començarà a fer accions al districte i al barri.  

 
b. També esta en marxa el concurs de renovació de la gestió de les guinguetes del parc 

de la Trinitat Vella. El proper dia 28 de juliol s’obriran les pliques presentades per a la 
seva nova gestió.  

 
c. També hem treballat  amb Parcs i Jardins en diferents reunions  per vetllar pel 

manteniment del verd del barri en general i del parc en particular 
 

d. Vigilància al parc: com en anys anteriors s’ha contractat un servei de vigilància 
nocturna en el parc de la Trinitat per tal d’evitar activitat nocturna en aquesta espai. 
 

 
  

3. Vicepresidència del consell de barri 

El conseller tècnic Ivan Marzà exposa que és preceptiu renovar la vicepresidència del consell 

de barri. A tal efecte, nomes s’ha presentat una candidatura, la de la Sra. Yolanda Benítez, 

presidenta de l’entitat Los Triniteiros. Davant d’aquesta única candidatura, es procedeix a 

votació i sense cap vot en contra ni abstencions queda nomenada com a vicepresidenta. 

 

4.  Plaça dels drets dels infants 

La regidora del districte introdueix el tema dient que aquest projecte respon a dos situacions 

diferents: que s’ha adquirit el tros adjacent a la placeta existent entre els carrers Foradada i 

Turo de la Trinitat i que des de la regidoria d’infància  s’impulsa el projecte en base a la 

demanda de la xarxa d’entitats d’infància, que aplega entitats de segon i tercer nivell que 

treballen en favor dels drets dels infants, entitats com FEDAIA, Save the Children,....). Aquesta 

xarxa demana que en algun lloc de la ciutat es destini un espai que visualitzi els drets dels 

infants i s’ha pensat que al adquirir el local era un bon espai per a destinar-lo a aquest 

objectiu. 



 
 

 

Lluc Coma, de BIMSA, exposa el disseny que s’ha preparat per a la plaça aprofitant l’espai que 

s’ha adquirí i configurant un espai pla que permet organitzar-hi activitats. Així mateix hi ha 

espai per a posar cadires per a espectadors. Es conserva l’arbre actual al costat del qual 

s’instal·laran cadires.  

L’espai quedarà protegit per un banc llarg a la zona de Turó de la Trinitat i per una tanca a la 

zona del carrer Foradada.  La paret mitgera, que contindrà un motiu relacionat amb els drets 

dels infants és responsabilitat de l’Institut del Paisatge Urbà i s’està treballant amb el Centre 

Cívic i l’escola. L’inici de les obres està previst per al juny de 2018. 

Un veí demana que el banc que s’instal·li tingui respatller i es respon que s’estudiarà la 

proposta, tot i que la plaça ja tindrà altres seients amb respatller.  

 

5. Pla de mobilitat del barri 

Des de la direcció de mobilitat es presenta l’estudi de la mobilitat de Trinitat Vella en els seus 

diferents aspectes: mobilitat a peu, en bicicleta, amb transport públics i amb vehicles a motor 

privats, i es fan 20 propostes concretes. 

El barri compta actualment amb un 79% de vials pacificats (amb plataformes úniques i voreres 

àmplies) però no compta amb carrils bici ni amb connexió amb els carrils bici d’altres barris. Es 

proposa crear nous carrils bici i itineraris per a bicicletes que permetin connectar amb els 

carrils bici ja existents o que s’executaran el 2018 a través de la carretera de Ribes, el Pg. 

Torres i Bages i el Pont de Sarajevo. 

En relació al transport públic, es destaca que no hi ha connexió amb la nova Xarxa de Bus fins 

que no es completi la xarxa amb la línia V-31, i que falta connexió entre el metro i el barri, 

especialment a la zona nord, que es troba a més de 500 metres de la parada. Es proposa 

ampliar el recorregut del bus de barri L27 per connectar amb el metro i el CAP, recuperar el 

recorregut de les línies 62 i 76 i canviar el sentit de la línia 11 aprofitant el doble sentit a Crtra. 

de Ribes. 

En relació al transport privat, el barri té censats 4.100 vehicles, dels quals 3.060 son turismes i 

furgonetes. Tenint en compte els aparcaments en calçada i els aparcaments privats, el barri té 

encara un dèficit de places d’aparcament. Es proposa crear aparcaments en solars per cobrir 

aquest dèficit.  Per millorar la mobilitat en transport privat es proposa, entre d’altres, obrir el 

carrer Madriguera amb Via Bàrcino i remodelar la plaça de Josep Andreu i Abelló.  La 

presentació del Pla de Mobilitat es pot consultar a l’enllaç: 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/presentacio_pla_mobi

litat_trinitat_vella_20170419_v3.pdf 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/presentacio_pla_mobilitat_trinitat_vella_20170419_v3.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/presentacio_pla_mobilitat_trinitat_vella_20170419_v3.pdf


 
 

 

 

Diversos veïns fan un seguit de demandes en relació a la mobilitat del barri: 

 Apropar les parades dels busos 62, 76, 60, 126 a Pl. Andreu Abelló. Que posin 

temps d'espera, marquesina a la parada de Av. Meridiana amb Ctra. Ribes i 

que no hi hagi tant de temps d'espera.  

 Augmentar el nombre d’autobusos per reduir el temps d'espera i demanar que 

s’expliquin les retallades de línies de busos quan s'apliqui la nova xarxa 

ortogonal. 

 Recordar l’obligació dels conductors d’autobusos d’activar la plataforma 

d’accés als vehicles quan ho requereixi un passatger, ja que s’han donat casos 

en què no s’ha activat a la parada de la Pl. Trinitat.  

 Recordar el compromís de fer arribar la L-3 del metro a la zona nord del 

barri de Trinitat Vella. 

 Posar els polsadors als semàfors de Tossal per evitar que la gent entri 

per Andreu i Abelló.  

 Repensar el túnel que va a Vallbona per a bicis i ciutadans per millorar la 

seva seguretat.  

 Construir escales mecàniques per baixar al carrer Pare Manjón.  

 Col·locar pantalles de protecció sonora més altes i amb més longitud de 

les existents a la zona tocant a l’autopista per sota Pare Pérez del 

Pulgar.  

 Impulsar mesures per moderar la velocitat dels vehicles a Via Bàrcino i 

instal·lar més passos de vianants. 

 Implantar mesures per reduir l’excessiva velocitat de molts vehicles que 

baixen pel carrer Ausona. 

 Controlar, per motius de seguretat, l’encotxament i desencotxament 

d’escolars des de vehicles particulars al carrer Palafrugell, davant 

l’escola.  

 

Des dels serveis tècnics de mobilitat es respon que s’estudiarà la proposta 

d’apropar les parades d’autobusos a la Plaça Andreu Abelló i d’instal·lar una 

marquesina a la parada Av. Meridiana-Carretera de Ribes, i que es repensarà el 

túnel de connexió amb Vallbona, però no es considera adequat posar polsadors als 

semàfors del carrer Tossal. En relació a les escales mecàniques de Pare Manjón, es 

remet a la futura transformació de la zona nord en el seu conjunt. 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. Precs i preguntes 

Els veïns expressen les següents queixes o peticions, que es remetran als 

departaments municipals corresponents: 

 Reposar arbres al carrer Ausona. 

 Aparcament per a emergències i ambulàncies a Via Bàrcino. 

 Millorar la zona enjardinada i canviar la tanca a la cruïlla 

Foradada/Finestrelles/Mireia. 

 Repensar la cruïlla Ausona/Foradada, on hi ha una corba massa estreta per 

al pas de camions de neteja, els cotxes hi aparquen i per la vorera no hi pot 

passar una cadira de rodes o un cotxet. 

 Es denuncia la inseguretat del Pont de Sarajevo per la manca de visibilitat 

creada pel disseny de l’espai.  

 Alerta sobre l’existència de rates en els parterres dels blocs d’habitatges del 

patronat al carrer Pare Pérez del Pulgar. 

 Alerta sobre l’aparició de consum de drogues a la zona on hi havia la 

màquina per a venopunció a l’aparcament de la ronda. 

 Queixes sobre l’horari de recollida d’escombraries i de trastos vells, que es 

produeix de matinada. 

 Es demana la contractació del servei de la Creu Roja per poder baixar a gent 

gran al carrer.  

 

 

 

 


