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

4 de desembre a les 18:30 hores 

Centre Cívic Trinitat Vella  

 

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 BenC 

Marcos Rodríguez. Conseller GMD Ciutadans. 

Pilar Domech. Consellera GMD ERC. 

Antonio Fortes. Conseller GMD PSC  

Anna Satorra. Consellera GMD JxCat 

 

Tècnics i tècniques Municipals i ponents 

 

Maria Gas. Gerenta 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 

Policia de proximitat 

Albert Martí. Tècnic de participació 

Xavier Camino. Cap de projecte Pla de Barris 

 

Assisteixen representants de les següents entitats 

 

Associació de Veïns Trinitat Vella  

Associació per a la recuperació de la memòria històrica 

Club Deportivo Trinitat 

Banc del temps   

Coordinadora de Trinitat Vella 

Comissió de festes 

Caja de Pandora 

Grup de Gegants i Capgrossos  

Escamot Trinitat  

Triniteiros 
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Tadeo Trinitat 

 

Assisteixen al voltant de 70 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

1. Presentació del nou equip de govern 

2. Repàs de temes del barri 

3. Informació i calendarització Pla d’Actuació del Districte 

4. Precs i preguntes 
 
 

1. Presentació del nou equip de govern 

La regidora es presenta i saluda als assistents. També presenta als nous components 

de l’equip de govern i al personal tècnic present. 

La vicepresidenta saluda als assistents, explica que aquest és el seu últim mandat i que 

exercirà funcions de moderadora. 

 

2. Repàs de temes del barri 

La consellera de barri fa un repàs i informa sobre els següents assumptes relacionats 

amb el barri: 

- Carrer Madriguera, inici d’obres maig-juny. 

- Trinitat Nord, ja s’han iniciat les obres d’adequació exterior dels terrenys. Es 

treballa amb els afectats en tres tipologies d’habitatges i en la creació d’un 

punt d’informació als afectats pel reallotjament. 

- Casal de gent gran, inici d’obres al febrer. 

- Mitgera Plaça Drets dels Infants, obres iniciades. 

- Obres Passadís, inici d’obres al març un cop finalitzat el carnaval. 

- Actuació a la coberta del passadís per a la seva impermeabilització. Les obres al 

pati de l’escola bressol ja han finalitzat i l’actuació dels particulars es preveu 

que finalitzi el mes de febrer. 

- Obertura de la Sala Trinitat Vella. 

 

Tot seguit la consellera de barri fa un ràpid repàs d’alguns dels projectes que es duen a 

terme en el marc del pla de barris. 

- Baobab, projecte de colònies urbanes durant el mes d’agost. 
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- Caminades del CEM per a la gent gran. 

- Cursos de monitor de lleure. 

- Millores a les escoles públiques del barri. 

- Formació a les entitats i a nous lideratges. 

- Dinamització del parc. 

- Baixem al carrer, acompanyament a la gent gran amb dificultats de mobilitat. 

- Obertura de la cal.listènia. En una segona fase es posaria la il.luminació, un 

punt d’aigua, i l’arranjament dels caminets. 

 

3. Informació i calendarització Pla d’Actuació del Districte 

El conseller tècnic explica el significat del Pla d’Actuació del Districte com el full de ruta 
del govern municipal per al nou mandat. Just ara comença el procés d’elaboració del 
Pla d’Actuació del Districte 2020-2023, i cap a finals de febrer o març es presentarà la 
proposa base en un Consell de barri monogràfic. També hi haurà espais de treball 
sectorials d’àmbit de districte. 
 
Per la seva banda, el tècnic de participació explica que hi haurà àmbits temàtics 
descentralitzats en diferents barris, i que tot el procés es farà de manera participada i 
amb dinàmiques actives de debat en grups reduïts. 
 
 

4. Precs i preguntes 
 
A continuació, 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 Respostes 

Cal.listència. 
Un veí demana un plafó, llum i una font a 
la zona 

La consellera respon que aquestes 
demandes i altres (com arranjament de 
camins) es contempla en la següent fase 
del Camí del Rec. 

Carrer Madriguera. 
Diversos veïns pregunten sobre 
l’arranjament i obertura del carrer. 

El responsable de Llicència i Espai Públic 
informa que primer s’obrirà el carrer 
Madriguera a Via Bàrcino, i més endavant 
s’arranjarà el carrer. El carrer Madriguera 
serà de sortida i el carrer Galícia 
d’entrada al barri. 
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Pressupost 
Una veïna es queixa que el pressupost 
que es destina al barri es insuficient 

La consellera de barri comenta que les 
xifres que es comenten no són certes 
perquè encara no s’ha aprovat el 
pressupost 

Pàrquing Porta Trinitat 
Diversos veïns demanen explicacions 
sobre les obres i el nombre de places 

El responsable de Llicències i Espai Públic 
informa que han començat les obres del 
nou pàrquing provisional perfectament 
condicionat que tindrà entrada per Via 
Favència. Es preveuen unes 60 places. 

Til.ler Porta Trinitat 
Diversos veïns demanen que es traslladi a 
la plaça Josep Andreu i Abelló. 

Es pren nota i es parlarà amb Parcs i 
Jardins la millor manera de fer-ho 
 

Habitatge social a Porta Trinitat 
Diversos veïns demanen el calendari de 
les obres 

La regidora informa que es destinaran 85 
habitatges dotacionals  per a la gent gran 
i 44 per a lloguer social. El calendari 
previst: al gener es comença la tramitació 
de la llicència, després 6 mesos per a la 
licitació més 2 anys d’obres. 

Porta Trinitat 
Una veïna demana que la tarima de la 
sala d’actes sigui modular i mòbil per 
guanyar aforament quan no es faci ús 

Es pren nota i es comprovarà en el 
projecte tècnic de l’equipament. 
 

Recollida pneumàtica 
Una veïna demana que arribi fins a la 
plaça Josep Andreu Abelló 

El responsable de Llicències i Espai Públic 
explica que al Passeig de Santa Coloma 
s’estan col.locant unes bústies per a 
l’entrada en servei de la recollida 
pneumàtica perquè existia unes 
insta.lacions ja construides, però que no 
es factible ampliar-la. 

AVV 
Demana que es presentin els plànols i 
projectes del pàrquing de Porta Trinitat, 
obertura del carrer Madriguera i l’Aula 
Ambiental. 

Es pren nota i el Departament de 
Llicències prepararà els plànols. 
La consellera de barri informa que de 
l’Aula encara no n’hi ha plànols. 

Canvi de llambordes  
Un veí sol.licita el canvi de llambordes al 
carrer Foradada i a la Crta de Ribes sota el 
pont de Sarajevo 

Es pren nota per estudi. 
 

Reposició d’arbrat 
Un veí es queixa que no es reposen els 
arbres morts i que es tapen alguns 
escocells amb panots 

Es pren nota i es trasllada a Parcs i Jardins  

 
 
Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 20.30h. 


