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Ajuntament de Barcelona 
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Ajuntament de Barcelona 

Objectius generals de la MPGM 

• Alliberació d’espai per tal de connectar el barri amb l’entorn proper 

• Construir nous habitatges (protecció oficial) 

• Diversificació del tipus d’habitatge 

• Consolidació de l’espai públic, creació de nous espais i implantació 

d’equipament 

• Resolució de les diferències de cotes topogràfiques 

 Aquests objectius de la modificació del PGM aprovada el 2012 van 

recollir la proposta de reordenació sorgida del procés participatiu 

realitzat al barri els anys 2008 i 2009. 



Ajuntament de Barcelona 

Propostes d’ordenació 

Fase 0A: Enderroc de la resta d’instal·lacions penitenciàries Fase 0B: Edificació de les unitats A18.01 i A18.03 mantenint les 
instal·lacions penitenciàries 

Fase I: Urbanització del vial 4 i edificació de les unitats A18.01, 
A18.03, A18.03, A13.01 i els equipaments E.03 i l’HD/7  

Fase II: Enderroc dels blocs 1, 2, 3, 4 i 4 
(96 habitatges). Urbanització del vial 3 i 6 



Ajuntament de Barcelona 

Propostes d’ordenació 

Fase III: Edificació unitats A18.04, 
A18.05 i dels equipaments E.01 i E.02 

Fase IV: Enderroc bloc 6 i 9 (30 habitatges) i el Centre Trini 
Jove. Urbanització vial 1 i 2 

Fase V: Enderroc dels blocs 7 i 
8 (48 habitatges) restants i 

edificació A.18.6 

FINAL PREVIST 



Usos i superfícies dels edificis segons el 

planejament vigent 

Edifici Ús  Superfí

cie 

màx. 

(m2) 

Sostre 

màx. 

(m2) 

Superfície 

màx. Locals 

(m2) 

Superfície 

aparcament 

A18.01 Habitatge 2.318 6.000 126 1.603 

A18.03 Habitatge protegit i de 

reallotjament 

4.430 7.840 1.046 1.515 

A18.02 Habitatge protegit 3.370 7.360 1.069 1.609 

E.03 Equipament 835 2.500     

HD/7 Habitatge Dotacional 620 2.000     

E.02 Equipament 909 2.000     

E.01 Equipament 1.257 3.600     

A18.04 Habitatge protegit i de 

reallotjament 

2.640 7.120 405 2.451 

A18.05 Habitatge 

reallotjament 

721 2.320 320   

A18.06 Habitatge protegit 526 1.920 395 521 



Equipaments proposats, realitzats i 

previstos 

PROPOSTES EQUIPAMENTS 2009 EQUIPAMENTS REALITZATS O 

PREVISTOS 

  

 Creació d’una nova escola bressol, 

un nou CEIP i d’un IES. 

 Creació d’una residència d’avis i/o 

un centre de dia. 

 Trasllat i construcció d’un nou 

Casal d’Avis. 

 Dotació d’equipaments culturals de 

lleure, com ara una biblioteca, un 

nou centre cívic o un casal. 

 Creació d’un equipament de 

capitalitat. 

  

  

 Construcció d’un nou CAP 

 Remodelació del Centre Cívic 

 Construcció de la biblioteca José 

Barbero 

 Construcció de l’escola bressol 

municipal El Tren 

  

 En previsió: construcció d’un Casal de 

Barri a Porta Trinitat 

 En previsió: construcció d’un Casal de 

la Gent Gran a la carretera de Ribes. 

  



Proposta de procés participatiu 

 Diagnosi participada a través de les principals entitats del barri i dels 
actors més afectats en la transformació, i d’una enquesta entre els 
veïns i veïnes. 

 

 Recollida de propostes a través de tallers oberts i de la plataforma 
DECIDIM. 

 

 Decisió sobre els usos a partir de les propostes recollides, i respectant 
el PGM vigent, amb una votació final sobre el conjunt de la proposta al 
Consell de Barri. 

 

 El procés participatiu partirà de les conclusions sobre necessitats 
d’equipaments del procés ja realitzat entre 2008 i 2009, que caldrà adaptar 
tenint en compte els equipaments ja realitzats els darrers 10 anys i les 
noves necessitats del barri. 

 



Agents a implicar 

 Veïns i veïnes de la part nord del barri de la Trinitat, associacions 

de veïns, entitats socials, culturals i esportives del barri, 

col·lectius de joves i d’origen divers no organitzats del barri. 

 

 Es convocarà a les sessions informatives i de debat a totes les 

entitats del barri i als veïns de la zona nord, especialment aquells 

que viuen als habitatges del Patronat. 

 

 Es posarà un èmfasi especial en la participació de grups i 

col·lectius informals que es reuneixen al centre cívic i a altres 

equipaments del barri i que participen en espais de participació 

comunitària. 

 



Fase informativa (desembre 2017-gener 

2018) 

 Objectiu:  

 donar a conèixer el procés al veïnat; 

 oferir la informació necessària sobre el PGM vigent, la 

transformació urbanística prevista i el calendari d’inici 

d’obres i d’enderrocament de la presó.  

 Accions: 

 Acció informativa al carrer el 13 de gener  

 Informació al Consell de Barri del 30 de gener 

 Es posa en marxa el web del procés participatiu 

https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord
https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord
https://www.decidim.barcelona/processes/trinitatnord


Fase de diagnosi (febrer 2018) 

 Objectiu:  

 Tenir una diagnosi de les necessitats existents d’equipaments al 

barri.  

 Accions: 

 Entrevistes amb entitats del barri i col·lectius afectats per la 

transformació.  

 4 sessions de diagnosi per fomentar la participació de col·lectius 

específics: 

Persones nouvingudes: 8 de febrer 

Dones: 13 de febrer 

Persones amb discapacitat: 26 de febrer 

Joves: 3 de març 

 



Fase de propostes (març-abril 2018) 

  

 Objectiu: 

 Recollir el màxim nombre de propostes dels ciutadans, individual 
o col·lectivament, en sessions presencials o través del web. 

 Accions: 

 2 tallers dinamitzats per recollir propostes i prioritzar-les. 

 1 acció participativa al carrer per fomentar la participació 
individual de veïns al barri. 

 Difusió del web del procés participatiu com espai on canalitzar 
propostes. 

 

 Les propostes, fetes a nivells presencial o al web, es recolliran a 
través de la plataforma DECIDIM, on els usuaris tindran un període 
per expressar el seu suport a les propostes presentades.  

 



Fase retorn (maig-juny 2018) i avaluació 

(juliol 2018) 

 S’elaborarà un document/memòria del procés amb les 
conclusions de la fase de propostes.  

 

 A partir d’aquest document, s’elaborarà una proposta de conjunt, 
que es presentarà al Consell de Barri per a la seva aprovació. 

 

 El document estarà disponible al web del procés participatiu 15 
dies abans de la seva presentació al Consell de barri. 

 

 Un cop realitzat el retorn al Consell de Barri, es farà una 
avaluació del procés amb la Comissió de Seguiment. Les 
conclusions de l’avaluació es faran públiques a l’espai web del 
procés participatiu.   

 


