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Pla de Barris de Barcelona 
Acta del Grup impulsor (La Trinitat Vella) 

Dia: 29/04/2021 Hora: 18:00h Lloc: Centre cívic Trinitat 
Vella 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
− AVV Trinitat Vella. 
− Banc del temps. 
− Coordinadora Trinitat Vella. 
− Grup de Dones. 
− Tadeo Courpus Iesus. 
− Ass. Feminista Amigues de 

l’Olivera. 
− Comissió de Festes. 
− Esplai la Tortuga. 
− Trinitat Uneix. 
− Associació Recerca i 

Divulgació Memòria 
històrica. 

− La Caja de Pandora. 
− Vaya tela Trinitat. 
− Gegants i capgrossos 

Trinitat Vella. 
− Trini Solidària. 
− Triniteiros. 

Personal tècnic: 
 
− Direcció Centre cívic Trinitat 

Vella. 
− Servei d’Interculturalitat Sant 

Andreu. 
− Pla de Barris. 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
− Carme Coll, consellera de 

barri. 
− Antonio Fortes, conseller. 

Nombre total de persones assistents: 21. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Balanç global del Pla de Barris 2016-2020. 
2. Projectes destacats per àmbits. 
3. Reptes pendents. 
4. Valoració del Grup impulsor. 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
− Repàs de les principals actuacions dutes a terme en el Pla de Barris 2016-2020 de la 

Trinitat Vella. 
− Es posa l’èmfasi en les novetats del Pla de Barris des de la declaració de la pandèmia de 

la covid-19, sobretot en les mesures per respondre a les conseqüències d’aquesta. 
− Aclariment de dubtes sobre les grans actuacions. 
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Acta: 
 

En Xavier Camino, cap de projecte del Pla de Barris de la Trinitat Vella durant el període 2016-
2020 presenta un balanç global de com ha anat aquest programa extraordinari al barri. 
 
Es destaca que de 12 propostes inicials amb les que comptava el pla, aquestes s’han 
desenvolupat en 70 accions, intervencions concretes en forma de projectes, al voltant de la 
meitat de les quals relacionades amb els Drets socials, l’habitatge i l’educació. D’aquestes 
accions, una d’elles segueix en execució, la construcció del Casal de gent gran de la Trinitat, 
a punt d’acabar les seves obres. 
 
Es fa un repàs del pressupost inicialment previst, de 6 milios d’euros, i de la despesa finalment 
executada, uns 7,4 milions d’euros, molt superior a la inicialment compromesa. L’augment de 
la partida d’inversió com a conseqüència de l’actuació del Casal de gent gran ha estat clau per 
aquest increment. 
 
S’esmenten les principals accions dutes a terme durant el període posterior al confinament 
provocat per la pandèmia: suport a la memòria popular amb un projecte a l’escola Santíssima 
Trinitat, Estiu al Parc, Summer festival, Bibliocasal d’agost de la Biblioteca José Barbero, entre 
d’altres. 
 
En la valoració global es fa èmfasi en els cinc projectes d’Ecologia urbana que s’han dut a 
terme: el Casal de la gent gran, l’arranjament del Passadís, la primera fase del Camí del Rec 
amb les obres de la zona esportiva de cal·listènia, la plaça dels Drets dels infants i la 
intervenció a la zona nord del barri lligada a la marxa exploratòria de gènere i vida quotidiana. 
 
A continuació, s’obre un torn de preguntes entre les quals es demana per la partida del 
programa de Finques d’alta complexitat, major a la prevista inicialment. S’explica que era una 
borsa comuna de districte i del programa i a la Trinitat Vella s’han pogut fer més intervencions 
de les previstes al principi. Es comenta també la provisionalitat de la il·luminació dels camins 
de la cal·listènia, així com la necessitat d’intervenir als locals del Passadís i a l’espai Via 
Bàrcino. Sobre aquest punt, s’informa que s’està pendent de les negociacions amb La Caixa, 
propietari dels locals, per a la cessió dels mateixos, fet que condiciona la intervenció. 
 
Per concloure, es fa una valoració del funcionament i el paper del Grup impulsor en el 
desenvolupament del Pla de Barris. En general es valora positivament, tot i que s’apunta que 
en algun cas puntual ha semblat que una activitat d’una entitat era organitzada pel Pla de 
Barris quan es feia en col·laboració de diversos actors. Es pren nota de l’apunt i es revisaran 
els criteris comunicatius a l’hora de fer activitats conjuntes. 
 
Finalitza la sessió amb l’agraïment de les entitats presents al cap de projecte sortint. 
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Dades de la sessió: 

48%
52%

0%

Gènere de les persones assistents
Dones Homes No binari

3

2

Drets socials Educació Activitat econòmica Ecologia urbana

Aportacions per temes en funció del gènere

Dones Homes No binari

40%

0%0%

60%

Aportacions en funció de la temàtica
Drets socials Educació Activitat econòmica Ecologia urbana


