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CONSELL DE BARRI DE TRINITAT VELLA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

10 de juliol de 2018   18:30h 

Centre Cívic Trinitat Vella  

 

Assistents 

Presidenta:  Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Yolanda Benítez, vicepresidenta 

 

Gerard Sentís. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Ximena Gadea. Consellera GM Demòcrata 

Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 

Josep Alberjón. Conseller GM Barcelona en Comú   

Antonio Fortes. Conseller GM PSC  

Carme Santana. Consellera GM PP 

 

Associació de Veïns Trinitat Vella  

Coordinadora de Trinitat Vella 

Comissió de festes 

Triniteiros 

Caja de Pandora 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 42 

Ciutadanes i ciutadans:     25     

Representants d’entitats:     7 

Altres (consellers, tècnics i ponents):   10  

   

Representants de les següents entitats 

 

AMPA Ramon Berenguer III 

AMPA  Sta. Trinitat 

Club Deportivo Trinitat 
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Banc del temps   

Casal de Gent Gran 

Grup de Gegants i Capgrossos  

Escamot Trinitat  

 

Tècnics Municipals i ponents 

 

Carme Turégano. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Pere Baca. Tècnic referent de Trinitat Vella  

Moisés i Vanessa. Agents de la GUB de proximitat 

Albert Aixalà. Tècnic de participació 

Lluc Coma. Tècnic de Bimsa 

Jordi Amela. Tècnic Institut Municipal d’Urbanisme 

 

Ordre del dia 

1. Informe de la regidora 

2. Regeneració urbana 

3. Casal de gent gran 

4. Seguretat a l’estiu 

5. Precs i preguntes 
 
 

1. Informe de la regidora 

La sessió s’inicia a les 18.30 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Laia Ortiz,  dóna 

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

Alberjón com a conseller del barri, Gerard Sentís com a conseller tècnic, i en qualitat 

de Vicepresidenta, Yolanda Benítez, en representació de les entitats del barri. 

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

consell de barri, i es fa un repàs de les principals accions desenvolupades pel pla de 

barris. 

 
2. Regeneració urbana 

 

Es presenta el projecte de regeneració urbana de Trinitat Vella. S’expliquen els 

objectius estratègics, els àmbits d’actuació i les etapes de gestió operativa. 
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La presentació d’aquest punt està disponible a l’enllaç 

 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3030/RegUrb_TrinitatVella_presentaci%C

3%B3_ve%C3%AFns_juny_2018.pdf 

 

 
3. Casal de gent gran 

 

Es presenta la proposta de reforma del nou casal de la gent gran de Crta de Ribes 58. 

En l’actualitat el projecte es troba en fase de redacció. 

 

La presentació d’aquest punt està disponible a l’enllaç 

 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3031/2018_07_10_PRESENTACIO_CASAL

_GENT_GRAN_TRINIAT_VELLA.pdf 

 

 

4. Seguretat a l’estiu 

Els policies de proximitat, el Moisés i la Vanessa, presenten les normes bàsiques de 

seguretat que cal seguir a l’estiu i durant les vacances per evitar robatoris i ensurts.  

 

5. Precs i preguntes 

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

departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Mobilitat.   
Queixes pel  semàfor de Via Favència  
amb Torres i Bages. 

Es pren nota per regular el semàfor i 
donar més temps per creuar el carrer, i 
s’estudiarà la possibilitat de traslladar el 
pas de vianants. Hi ha dificultats 
tècniques perquè els semàfors estan 
sincronitzats amb els de la Meridiana. 
 

Parc de la Trinitat. 
Queixes per la falta de neteja, l’obertura 
dels lavabos, l’estat de les barbacoes, i la 
falta de rampa a la guingueta 

Es preveu una actuació en breu per tal de 
millorar alguns dels serveis del parc: 
ampliació de l’horari d’obertura i neteja 
dels lavabos, reposició de les barbacoes, 
en coordinació amb Parcs i Jardins. 
conjuntament 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3030/RegUrb_TrinitatVella_presentaci%C3%B3_ve%C3%AFns_juny_2018.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3030/RegUrb_TrinitatVella_presentaci%C3%B3_ve%C3%AFns_juny_2018.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3030/RegUrb_TrinitatVella_presentaci%C3%B3_ve%C3%AFns_juny_2018.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3031/2018_07_10_PRESENTACIO_CASAL_GENT_GRAN_TRINIAT_VELLA.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3031/2018_07_10_PRESENTACIO_CASAL_GENT_GRAN_TRINIAT_VELLA.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3031/2018_07_10_PRESENTACIO_CASAL_GENT_GRAN_TRINIAT_VELLA.pdf
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Demanen la data de la reforma del carrer 
Galícia. 

Es preveu que la reforma del carrer 
Galícia i de la plaça de la Foradada 
comencin a l’estiu. També s’anuncia el 
desbloqueig del PERI Madriguera per a 
finals d’any. 
 

Denuncien l’incivisme i l’estat 
d’abandonament i brutícia del barri, i 
critiquen la tasca dels agents de cívics. 
També hi ha queixes del treball que 
desenvolupen els escombraires. 

S’espera que amb la nova contracta de 
neteja prevista s’hi incorporin noves 
millores que permetin incrementar els 
serveis.  
 
 

Denuncien la falta de mesures de 
seguretat i les barreres arquitectòniques 
del Pont de Sarajevo. 

Es pren nota de la necessitat de millores 
al Pont de Sarajevo. 
 
 

Es demana un estudi mediambiental per 
valorar la possible afectació a la salut del 
transformador. 

Es recull la proposta de l’estudi de salut. 
 
 
 

Falta de manteniment jardins de la 
Carretera de Ribes. 
 

 

Queixes per la falta d’espai i massificació 
del Centre de Dia. 
Demanda d’un servei que baixi al carrer a 
la gent gran. 
 

 

Reclamació d’una residència de gent gran 
i habitatges socials a Porta Trinitat. 

La competència de la construcció de la 
residència és de la Generalitat, 
l’Ajuntament ha reservat els terrenys. 
Es contempla construir habitatges 
dotacionals per a gent gran a Porta 
Trinitat.  
Existeix un registre per adquirir o llogar 
habitatge social. 
 

Es queixen del vandalisme a la piscina 
d’estiu a les nits 

Els agents de proximitat contactaran amb 
els gestors del CEM per valorar les 
possibles actuacions. 
 

Es pregunta si la reducció dels ingressos 
tindran repercussions en les inversions 
pendents al barri. 

Hi ha una lleugera reducció d’ingressos 
per plusvàlues que no afectaran les 
inversions a Porta Trinitat i el casal de 
gent gran. 
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Es demana arranjar el parterre del 
creuament de Mireia, Foradada i 
Finestrelles 

Es trasllada a Parcs i Jardins per a la seva 
valoració. 
 
 

Es demana informació sobre les zones 
postals i el mapa escolar 

Es trasllada la petició a Correus i al 
Consorci d’Educació de Barcelona per a la 
seva resposta. 
 

Es queixen per la falta de contenidors en 
determinats punts del barri. 

Es pren nota i es demana un estudi a 
Neteja per dimensionar el nombre de 
contenidors i la seva ubicació. 
 

 

 

 

 


