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Definició del Pla de Barris 2021 - 2024 
RESUM DE LA REUNIÓ DEL GRUP IMPULSOR DEL PLA DE BARRIS DE LA TRINITAT VELLA. 

 

Dia: 28/10/2020 Hora: 19H Lloc: Jitsi meet 
 

  ASSISTENTS  
 

 
Entitats 
 
Rubén Arjona, Comissió de Festes. 
Javi Nadal, Tadeo. 
Yolanda Benítez, Triniteiros. 
Josep Alberjón, AVV. 
Manoli Vera, AVV. 
Youseff Sultan, Centre cívic. 
Fatima Hassoun, Servei d’Interculturalitat. 
Mirna, Servei d’Interculturalitat. 
 

 

 
Personal tècnic 
 
Pere Baca, tècnic de barri. 
Xavier Camino, Pla de Barris. 
Miquel Àngel Lozano, Pla de Barris. 

 
 
Consellers/eres dels grups polítics 
 
Carme Coll. 
Antonio Fortes. 

 
 
Distribució de gènere: 5 dones / 8 homes. 
 
Nombre total de persones assistents: 13 persones. 
 
Persones associades / persones a títol individual: 5 persones. 
 
 
 
VALIDACIÓ DE L’ANÀLISI  

 
A) ESTAN RECOLLITS ELS PRINCIPALS ELEMENTS/REPTES EN CLAU DE DESIGUALITAT DEL BARRI? 

  
Es troba a faltar en l’exposició feta sobre les característiques del barri haver inclòs referències a la piràmide d’edat, 
per fer notar que a la Trinitat Vella hi ha un percentatge de població jove més alt que a altres barris de la ciutat. 
També es destaca que el percentatge de gent gran és inferior al de la mitjana de la ciutat. 
 
S’explica que aquestes dades referents a la composició demogràfica del barri sí estan explicades a l’anàlisi més 
completa que acompanyarà al document del Pla de Barris, però que per a aquesta trobada s’havien triat algunes 
dades puntuals que es consideraven significatives. 
 
Es fa l’apreciació que seria interessant disposar de la taxa d’atur per edats, per comprovar la incidència de la 
desocupació en els diferents grups d’edat. Així mateix, també es demana que es tingui en compte la taxa d’atur de 
llarga durada al barri. Aquesta segona dada es podrà obtenir amb relativa facilitat, però la primera és una mica més 
difícil d’obtenir. 
 

B) PODEU DESTACAR ALGUN ELEMENT POSITIU, D’OPORTUNITAT O COM A VALOR DEL BARRI? 
 
El paper implicat de les entitats del barri que assisteixen a les convocatòries de participació en la majoria dels casos. 
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PART PROPOSITIVA  
 

A) REPÀS I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES RESOLENT DUBTES (AFLORANT ELS EIXOS 
D’INTERVENCIÓ). 

 
Es fa una ronda d’intervencions de valoració de les propostes presentades per part dels i les representants de les 
entitats presents a la reunió: 
 
Educació i salut pública: 
 

- Es demana no oblidar l’escola concertada i ajudar-la en l’àmbit d’educació. Es considera que el seu paper i 
compromís en el barri és molt destacat. 

 
Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària: 
 

- Es destaquen quins serien els quatre reptes que ha d’afrontar el Centre cívic Trinitat Vella de cara al futur: 
o La millora de la connexió a Internet al centre atès que alguns serveis han de funcionar amb mòduls 

externs de connexió i no poden fer servir el wifi ni la xarxa. 
o Des del centre s’ha establert un Espai de criança, evidenciant la seva necessitat al barri, tot i que 

això provoca dificultats pressupostàries en la gestió de l’equipament. Es considera que també podria 
servir per ampliar la franja d’atenció del projecte Juguem junts i complementar-s’hi. 

o La situació deixada del carrer Alt, entrada al teatre del Centre cívic, espai de vianants, que hauria 
de ser “el carrer que dóna accés a la cultura”. Es demana donar vida al carrer i es posa l’exemple 
del projecte realitzat pel Servei de Dinamització Juvenil per dignificar l’espai públic amb art mural. 

o La millora general de l’equipament, atès que no s’ha fet cap gran intervenció des de la seva 
creació el 1986, sobretot al teatre que és molt antic i poc condicionat. 

- Es proposa habilitar zones d’accés lliure a xarxa wifi al barri. Alguns bons indrets on posar en pràctica això 
seria al Parc de la Trinitat, a la zona de la cal·listènia, al Parc de les Aigües i a la plaça Trinitat, entre d’altres. 

- Pel que fa a l’àmbit comunitari, es constata l’absència d’un espai on debatre i tractar aquests temes. Alhora 
que es reconeix la implicació del teixit associatiu existent en els assumptes del barri i la potència dels 
seus projectes i activitats, es fa èmfasi en la necessitat d’arribar a col·lectius diferents, no organitzats que no 
estiguin representats a les entitats. Cal recollir la diversitat del barri i incorporar les veus, les inquietuds 
i les necessitats de persones que no acostumen a participar. Es considera que la diversitat és 
enriquidora i positiva per al barri i que cal crear vincles entre persones de diferents orígens en base a allò 
que comparteixen, unes necessitats que poden ser comunes i un veïnatge al mateix barri. 

 
Ocupació, impuls econòmic i economia social: 
 

- Es considera aquest àmbit com un dels importants atesa la situació del barri i es troba oportú dur a terme un 
dels debats sectorials sobre aquest tema. 

 
Espai públic i accessibilitat: 
 

- Es recorda que el Parc de la Trinitat també forma part del barri, tot i que de vegades no es tingui en compte. 
Es demana en aquest sentit que es completin les actuacions de millora de determinades zones que encara 
estan necessitades d’intervenció. Es comenta que el mural que es va pintar en el seu dia ha estat molt 
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respectat perquè la gent se l’ha sentit seu. 
- Sobre el Camí del Rec, una entitat posa de manifest que potser aquest no és el nom més adequat per 

aquesta zona i que s’havia parlat de fer un procés participatiu al barri per acabar decidint el nom 
definitiu. Es reivindica que el nom sigui més modern, que englobi tot el que passa i vinculi les persones que 
estan treballant per la zona i pel barri. 

 
Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica: 
 

- Es destaca la importància del Parc de la Trinitat com a possible refugi climàtic, on trobar espais frescos que 
haurien de ser objecte d’especial atenció. 

 
Algunes entitats fan una primera valoració d’allò exposat per l’equip del Pla de Barris, però demanen una mica de 
temps per estudiar i debatre el document internament. Es comenta que poden fer el retorn a través dels mecanismes 
previstos del Decidim.barcelona, als debats sectorials, amb trobades específiques o directament per correu a l’equip 
del pla. 
 
S’informa que la Comissió de Seguiment del Consell de Barri tindrà lloc el proper 18/11/2020, mentre que el Consell 
de Barris es farà el 2/12/2020. 
 

B) PRIORITZAR ELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ MÉS RELLEVANTS. 
 
Es posa de manifest la dificultat de prioritzar quelcom durant la sessió, ja que ha estat una primera presa de contacte 
que ens servirà per detectar algunes idees que no s’havien previst i que es poden treballar de cara al futur Pla de 
Barris. S’expressen dubtes sobre la metodologia pel que fa a com s’acabaran prioritzant les intervencions que recollirà 
el pla. 
 
Serà important trobar el moment i l’espai –encara que sigui virtual- per prioritzar entre totes les participants quines 
seran les intervencions més destacades del proper Pla de Barris. En aquest sentit, es considera que pot existir un 
grau d’acord molt important entre les persones participants, sobretot pel que fa a les inversions previstes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


