CONSELL DE BARRI DE TRINITAT VELLA - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA
13 de maig de 2021 a les 18:30 hores
Consell presencial i telemàtic en la plataforma Decidim

Assistents
Presidenta: Lucia Martin. Regidora del Districte de Sant Andreu.
Vicepresidenta: Yolanda Benítez.
Consellers i conselleres
Gerard Sentís. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu.
Carme Coll. Consellera GMD BenComú
Antonio Fortes. Conseller GMD PSC
Ximena Gadea. Consellera GMD JxCat
Pilar Domech. Consellera GMD ERC.
Marcos Rodríguez. Conseller GMD Ciutadans. Seguiment online a través de Youtube.
Anna García Escrig. Conseller GMD BxCanvi. Seguiment online a través de Youtube.
Tècnics i tècniques Municipals i ponents
Maria Gas. Gerent del Districte.
Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic
Pere Baca. Tècnic referent de Trinitat Vella
Lucas Martínez. Cap del Departament de Serveis a les Persones i el Territori
Miquel Ángel Lozano. Cap de projecte Pla de Barris
Jordi Rodríguez. Cap d’àmbit de Parcs i Jardins de Sant Andreu
Toni Navarro. Cap de projectes de Parcs i Jardins
Marta Penna. Institut Municipal d’Urbanisme
Dolors Febles. Directora de serveis de projectes i obres de l’IMU
Assisteixen representants de les següents entitats
Associació de Veïns Trinitat Vella
Banc del temps
Coordinadora de Trinitat Vella
Comissió de festes
Caja de Pandora
Grup de Gegants i Capgrossos
Escamot Trinitat
Triniteiros
Vaya Tela
Club Deportivo Trinidad
Casal de Gent Gran
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Grup de Dones
Trinitat Uneix
Amigues de l’Olivera
Escolta Activa
Tadeo
Assisteixen al voltant de 45 persones entre representat d’entitats i veïnat en el moment de
màxima afluència.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampliació de la comissió de seguiment
Informe de la regidora sobre temes del barri
Trinitat nord
Camí del rec
Parc de la Trinitat
Altres

1.
Ampliació de la comissió de seguiment
La vicepresidenta del consell comenta que s’ha rebut la petició de l’entitat Trinitat Uneix
d’incorporar-se a la comissió de seguiment del consell de barri.
El plenari l’aprova per unanimitat la candidatura presentada i es deixa la porta oberta a futures
incorporacions.

2.
Presentació punts urbanístics
Es presenten conjuntament per part de l’IMU els punts de l’ordre del dia relatiu al Camí del
Rec i Trinitat Nord.
Es projecte un power point amb els principals projectes urbanístics que es pot consultar en el
següent enllaç:
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barritrinitatvella/f/2510/meetings/4408?filter%5
Bdate%5D%5B%5D=past
Els principals àmbits d’actuació urbanística que s’expliquen són:
- Rec Comtal
La traça del Rec Comtal uneix i relliga els diferents projectes urbanístics d’acord amb el
Pla Director del Rec Comtal de 2017.
- Entorns de la presó – Zona Nord
Construcció de dos edificis per reallotjar els afectats urbanístics en els sectors A.18.01 i
A.18.03.
- Regeneració Urbana
Implica la reurbanització de Via Bàrcino, dels vials i del corredor verd, amb la
habilitació de nous camins, instal.lacions esportives, nou arbrat, bossa d’aparcament...
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-

Obertura carrer Madriguera
Connexió amb Via Bàrcino fent més suau el pendent i pujant la cota per tal de millorar
l’accessibilitat.

-

Entorns escolars dins del programa Protegim les Escoles.
Urbanització del carrer Palafrugell per part de BIMSA. Implica l’ampliació de la vorera i
la pacificació de l’entorn escolar amb nou mobiliari urbà i jocs infantils.

Per últim, es presenta el calendari de les actuacions que abasta el període 2021-2024, entre
les fases de licitació i les de construcció.

3.
Parc de la Trinitat
Els tècnics de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins expliquen el projecte d’inversió per al parc
de la Trinitat. Es tracta d’una parc gran i antic que requereix una important inversió d’obra
civil. Amb el pressupost previst de 765.000 euros no es podran cobrir totes les necessitats. Es
donarà resposta prioritària al manteniment correctiu, l’arranjament de camins, la reforma dels
lavabos públics, la pavimentació de la zona de llocs, millora del verd i l’arbrat...
La previsió és que la redacció dels projecte executius es realitzin al llarg del 2021 i la
intervenció es faci a partir del 2n trimestre del 2022. A més es vol deixar llest un projecte
executiu de les necessitats estructurals del parc definit per fases, perquè estigui llest en el
moment que hi hagi major dotació pressupostària.
Es definirà un procés participatiu i una taula de treball per detectar les necessitats i prioritzar
les inversions.

4.
Informe de la regidora sobre temes del barri
La regidora exposa que tot i que la situació de la pandèmia evoluciona positivament , la crisi
sanitària, econòmica i social continua sent dura. Per tant, l’Ajuntament ha de continua fent un
esforç inversor major als barris populars amb pitjors indicadors socioeconòmics.
S’entra en alguns temes que van sortir a la reunió de la comissió de seguiment, entre els quals
es subratllen els següents:
-Inauguració a l’estiu del Casal de Gent Gran a Crta de Ribes 85-87 amb una inversió de quasi 1
milió d’euros.
-Inauguració a finals d’any de l’equipament de Centre de Vida Comunitària a Crta de Ribes 5165, centre pioner i innovador en l’atenció social a Barcelona, impulsat pel Districte de Sant
Andreu i el Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
-Institut Escola Rec Comtal. Les obres d’adequació del futur institut escola i la fusió dels 3
centres educatius públics de la Trinitat en un de sol permetrà millorar la qualitat educativa.
-Continuïtat dels projectes d’atenció a les persones per la crisi: Concilia, Xarse, salut
comunitària...
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-Construcció d’habitatge dotacional per a gent gran i habitatge de lloguer per a joves a Porta
Trinitat. Les obres ja estan licitades i està previst que comencin a l’estiu.
-Programa Protegim les escoles. Millora en l’espai públic dels entorns escolars per millora la
seguretat i l’accessibilitat.
-Situació del bloc Kamtchatka al carrer Turó de la Trinitat. L’IMHAP ha inspeccionat l’edifici.
Falta la valoració de l’estat de l’edifici i informació dels ocupants. És complicat aconseguir la
documentació de la constructora.

5.

Altres

En cadascun dels punts exposats s’obre un torn d’intervencions dels veïns i veïnes presents,
que formulen diverses queixes, comentaris i propostes.
Algunes de les intervencions tenen resposta immediata a la mateixa sessió, i altres es remetran
als departaments i serveis municipals corresponents.

Preguntes / Comentaris
Camí del Rec comtal
-Es demana recuperar i visibilitzar alguna part
de la traça del Rec Comtal històric.
-Es planteja salvar el bosquet de l’entorn de
la presó i millorar l’arbrat del camí de ronda.
-Es pregunta per la passera de vianants a Can
Zam
-Es demana si s’han consultat els possibles
canvis d’ubicació de les instal.lacions
esportives (pistes de petanca).
- Sol.liciten monogràfics per aprofundir en els
diferents projectes urbanístics

Respostes
L’IMU contempla la recuperació del camí del
Rec Comtal, tot i que en aquest punt es troba
molt enfonsat. Es vol recuperar algun
element d’aigua.
S’intentarà recuperar tot l’arbrat que sigui
possible de les diferents intervencions
urbanístiques, així com la millora de l’arbrat i
la substitució del que generi molèsties i
estigui malalt.
La passera no forma part de l’actual projecte,
però no es farà res que dificulti la represa en
un futur.
S’ha realitzat un procés participatiu per
conèixer els equipaments esportius. En el cas
de canvis de projecte s’informarà a l’AVV.
L’IMU es mostra receptiu a fer reunions
monogràfiques dels diferents projectes amb
les entitats.
Obertura carrer Madriguera
Es respon que primer s’obrirà el carrer
Diversos veïns pregunten sobre l’arranjament Madriguera a Via Bàrcino, i més endavant
i obertura del carrer.
s’arranjarà el carrer. El carrer Madriguera
Col.locació de nou arbrat.
serà de sortida i el carrer Galícia d’entrada al
barri. Es preveu que les obres comencin al
juny de 2021.
El projecte ja recull la plantació d’arbrat.
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Zona Nord-Entorn de la presó
La regidora informa que el conveni amb la
Es demana l’agilització de la construcció dels Generalitat està tancat i la col.laboració amb
edificis de reallotjats.
el Departament de Justícia és bona. La
Es reclama un procés participatiu per previsió és que la presó s’enderroqui el 2025.
conèixer les necessitats del veïnat.
La construcció dels dos blocs segueixen en
seu curs d’acord amb el calendari previst. Si
tècnicament
és
possible
s’intentarà
reallotjats en la primera fase als veïns
afectats. La intervenció en els terrenys de la
presó és més difícil, però s’intentarà ajustarlo al màxim per poder construir alguna cosa.
Es destaca que es preservarà algun element
de la presó per garantir la memòria històrica.
S’han fet diversos processos participatius de
la Zona Nord. El darrer molt recent en el marc
del pla de barris, on es llistava els
equipament que prioritzaven les entitats i el
veïnat.
Parc de la Trinitat.
Situació de l’antic bar.
Pistes esportives obertes.
Lavabos de la zona del llac.
Dinamització de les pistes esportives.
Forat zona barbacoes.
Obertura zona de barbacoes.

La gerent explica que s’està treballant en una
solució al tancament de l’antic bar amb els
serveis jurídics del districte, que podria
passar per una concessió provisional
vinculada a la gestió de l’actual guingueta
fins la licitació definitiva.
S’explica que en data 13 de maig s’han
recepcionat les obres dels lavabos de la pista,
i que s’està treballant en la seva gestió, per
garantir l’obertura.
Quant a les pistes es comenten que són d’ús
lliure i comunitari, i que es treballen els
conflictes que sorgeixen amb l’ajut del Servei
de Prevenció i Convivència, que fa mediació
entre les parts implicades.
Es comenta que el Districte està treballant en
un servei de dinamització de les pistes
esportives, de cara a l’any vinent, ja que
suposa un cost elevat.
El forat es va tapar amb sorra i es va
compactar. No consta que s’hagi reobert.
El Procicat de moment no permet l’obertura
de les barbacoes.
El responsable de Llicències i Espai Públic
explica que les obres comencen el 25/05 i
que tenen una durada de 3 mesos.

Pàrquing Porta Trinitat
Demanen la previsió de posada en marxa.

Habitatges Porta Trinitat

S’informa que es destinaran 85 habitatges
dotacionals per a la gent gran i 54 per a
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lloguer social. La promoció està en fase de
licitació.
Neteja
La regidora agraeix l’observació i constata
L’AVV destaca el bon estat de la neteja al que les mesures de millora dels servis de
barri.
neteja estan donat bon resultat
Seguretat
Es demana la continuïtat del reforç policial

La regidora explica que han baixat els
incidents i, per tant, la presència policial
visible, tot i que continua la coordinació
estreta entre els cossos policials.
Plaça de la Trinitat
Quan finalitzi el suport a la campanya de
Renovació de la zona verda.
vacunació, es destinaran agents cívics a la
Queixes pel lloc de pilota
plaça de la Trinitat, per fer compatibles els
diferents usos i el respecte el verd. Es vol
vincular els infants amb el manteniment de
les jardineres .
Il.luminació
La regidora reconeix el problema, ja detectat
Queixes per la falta d’il.luminació en certes en les marxes exploratòries amb dones, i el
zones del barri
deriva al departament competent per
treballar en la millora de la il.luminació al
barri, prioritzant les zones més fosques.

La sessió del Consell de Barri es pot veure en el següent enllaç:
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barritrinitatvella/f/2510/meetings/4408?filter%5
Bdate%5D%5B%5D=past

Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 21h.
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