
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE TRINITAT VELLA 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimarts, 11 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Centre Cívic Trinitat Vella 
 

Assistència 

Nombre de participants:   31 

Edat mitjana:    55 anys 

Gènere de les participants: Femení (13), Masculí (18), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de 

forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als 

10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Andreu és de 7,5 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Andreu al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”.  

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

 

https://www.decidim.barcelona/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Augmentar la seguretat del barri. Hi ha la sensació de manca de seguretat al barri. Es 
demana més presència policial per dissuadir robatoris. 

Incrementar el Verd al Barri. Replantar els arbres morts, els talats i posar-ne més 

Donar accés al Besós des de Trinitat Vella. Construcció d'una passarel·la des del barri (es proposa 
la presó com a punt inicial) fins al riu 

Senyalitzar i fer complir la Zona 30 al barri. Posar controls de velocitat i més senyalització lluminosa 
per tal de fer complir la zona amb límit de velocitat a 30 
km/h. Que els patinets també la compleixin. 

Millorar la comunicació entre veïns i 
ajuntament. 

Un veí expressa que s’ha desestimat unes queixes de 
demanda de neteja d'un solar  

Rehabilitació del carrer i la paret del costat 
del camp de futbol a Via Barcino 

Tant el carrer com la paret es troben en mal estat i 
poden resultar un perill pels vianants. 

Posar més papereres al barri. Posar més papereres al barri, i que no s'hi pugui llençar 
les bosses de la brossa 

Adaptar els carrers per fer-los transitables 
per cadires de rodes quan plou. 

La inclinació dels carrers fa que quan plou les cadires 
de rodes rellisquin i sigui perillós. 

Millorar la neteja i la quantia de 
contenidors. 

Es considera que falten contenidors, i que estan bruts. 
Es demana neteja amb mànega de forma periòdica. 

Aplicació del Pla de convivència al barri de 
La Trinitat Vella. 

Implementació el Pla de convivència (recollida de 
trastos vells) al barri de Trinitat Vella 

Allargar el pas de zebra del C/Verge de 
Lourdes amb C/Galicia. 

Es demana que s'allargui el pas de zebra per tal de fer-
lo més segur 

Pacificació del passos de zebra. Pacificació dels passos de zebra del C/Turó amb 
C/Mireia i del C/Turó amb C/Trinitat. Els cotxes passen 
molt ràpid i resulta perillós. 

Canviar la sorra per cautxú a la Pl. Trinitat.  
Neteja del solar del C/Foradada 17. Està brut i amb rates. Els propietaris no ho netegen.  

Reforma de la cantonada del C/Foradada 
amb C/Finestres. 

Es demana que s'obri i es posi més senyalització per 
fer-la més segura 

Rehabilitació passadís de Carretera de 
Ribes a Pl. Trinitat. 

 

Reforma del Casal de la Gent gran.  

Reformar les pantalles acústiques. Modificar les pantalles acústiques des del Parc de les 
Aigües fins al camp de futbol per tal de millorar la 
capacitat d’absorció del soroll 

Reurbanització del Carrer Palafrugell. Reurbanitzar el carrer per tal de que estigui més 
pacificat ja que és un carrer on hi ha escoles. 

Estudi tècnic del sistema òptim per a la 
recollida de residus a Trinitat Vella. 

Fer estudi tècnic de millorar del sistema de recollida de 
residus al barri i escollir el sistema més indicat per a 
cada zona del barri. Planificar la seva implementació. 

Taula de seguiment amb els veïns dels 
projectes de millora del barri. 

Realitzar una taula de seguiment, p.e. semestralment, 
per tenir informació de l'estat dels projectes del barri.  

Plantació d'arbrat al Parc de la Trinitat, 
zona del metro i bus. 

Recuperar els arbres que existien anteriorment i que 
van treure per a millorar parcs i biodiversitat del barri 

Fer un carril bici al camí del Rec en el tram 
des del Parc de les Aigües fins al Besos. 

Crear un carril bici en el camí del Rec, habilitat per a 
bicicletes i connectar el barri amb Sta. Coloma 
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Centre de dia a Nord Trinitat. Obrir un centre de dia a la planta baixa del primer 
edifici de la Nord Trinitat. 

Rehabilitació de la Casa de les Aigües. Rehabilitació i recuperació de la Casa de les Aigües com 
element del patrimoni històric i arquitectònic del barri. 
Convertir-la en un espai museu 

Rehabilitació del Centre Penitenciari per a 
oferir locals a entitats i ciutadans del barri. 

Rehabilitació en clau de recuperar de la façana com a 
patrimoni històric (sense consens). El que sí que té 
consens és l'ús d’una part a locals per entitats i veïnes. 

Proporcionar locals en diferents solars del 
barri pel teixit associatiu. 

Facilitar locals a entitats del barri per fomentar el 
desenvolupament del teixit associatiu, fent un estudi 
dels solars i espais disponibles i valorant les necessitats 
específiques que tenen les entitats sol·licitants. 

Conservació i neteja del Parc de Trinitat 
Vella. 

Millorar el servei de manteniment i conservació del Parc 
de Trinitat Vella per a millorar-ne l’ús. Incorporació de 
nous elements de mobiliari i equipament. 

Remodelació de Via Barcino darrera el 
Centre Esportiu Municipal. 

Creació d'un espai per a gossos, pipi can, i millores en 
les pistes de bàsquet per a dignificar-les com espai d'oci 
i esport del barri 

Ampliació del Centre Cívic de Trinitat Vella. Necessitat d'ampliar l'espai del Centre Cívic per poder 
acollir més esdeveniments 

Total de noves  propostes realitzades 30 

 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Accessibilitat Casal de Gent Gran 
 

Obertura peatonal (que ja existia) entre la Plaça de la 
Trinitat amb sortida a la carretera de Ribes. Així s'evita 
la baixada del Turó de la Trinitat i Carretera de Ribes.  

Esvorancs C/Via Barcino (camp futbol) Arreglar esvorancs Via Barcino 104 (al costat del camp 
de futbol). La paret del camp està esquerdada. Quan 
plou el terra acumula aigua i esfondra més el terra.  

Rehabilitació de la sorra del parc de la 
Plaça Trinitat 

Zona infantil a la Plaça de la Trinitat. Canviar la sorra de 
la zona infantil per suro, per seguretat i neteja. 

Reforma de la cantonada C/Foradada amb 
C/Finestres  

Solar molt buit i brut. La gent tira deixalles, hi ha rates i 
surten a l’entorn. Els contenidors es buiden amb poca 
regularitat, esdevé una cantonada bruta i abandonada. 

Reforma confluència carrer Foradada amb 
Turó de la Trinitat  

Senyalitzar únicament la confluència dels carrers 
Foradada i Turó de la Trinitat davant del Centre Cívic. 
Els cotxes passen a gran velocitat sense respectar ni el 
'cediu el pas' ni el pas de vianants. 

Allargar pas de zebra  Pas de zebra del C/Galicia amb Verge de Lourdes, a 
l'altura del carrer Mireia 

Arreglar voreres per millorar la mobilitat 
de les persones en cadira de rodes 

Es precisa arreglar la inclinació d'algunes voreres, ja que 
quan plou, les persones que van en cadira de rodes 
llisquen cap a un costat, esdevenint molt perillosa. 

Construcció de l'escala mecànica del Disposar d'escales mecàniques de pujada i baixada al 

                                                             
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i  ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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Passadís de pujada i baixada passadís de Trinitat Vella, entre el c.Verge de Lourdes i 
Via Barcino 

Remodelació del Parc de Trinitat Vella Propostes de reforma de millora i manteniment del Parc 
ja que és l'únic espai verd del barri i necessiten que 
estigui bonic. 

Construcció d'un parc per a gossos al barri 
de Trinitat Vella 

Construcció d'un espai pera gossos a la zona de 
cal·listènia, solar que va fins a la parada de metro 

Rehabilitació de la façana del Centre 
Penitenciari i de la planta baixa per a oferir 
locals per entitats i veïnat del barri 

Rehabilitació de la façana per a la recuperació de la 
memòria i dels locals per a la necessitat de tenir locals 
per a entitats del barri 

Reforma i modificació de les pantalles 
acústiques 

Modificar les pantalles acústiques des del Parc de les 
Aigües fins al camp de futbol per tal de millorar la 
capacitat d’absorció del soroll 

Rehabilitació de la Casa de les Aigües (les 
tres cases, tot el conjunt) 

Rehabilitació i recuperació de la casa de les Aigües com 
a element del patrimoni històric i arquitectònic del 
barri. Convertir-la en un espai museu 

Ampliació o reforma del centre Cívic de 
Trinitat Vella: l’espai Foradada i l’espai 
Barcino 

Necessitat d'ampliar l'espai del centre cívic per poder 
acollir més esdeveniments. 

Fer un carril bici al camí del Rec en el tram 
des del Parc de les Aigües fins al Besos 

Crear un carril bici en el camí del Rec, habilitat per a que 
circulin les bicicletes i per poder connectar el barri fins a 
Sta. Coloma. 

Total de projectes realitzats 11 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 


