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Pla de Barris de Barcelona 
Acta de la Comissió de seguiment (La Trinitat Vella) 

Dia: 29/11/2021 Hora: 18:30h Lloc: Centre cívic Trinitat 
Vella 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
− AVV Trinitat Vella. 
− Banc del temps. 
− Comissió de Festes. 
− Escamot de la Santíssima 

Trinitat. 
− Gegants i capgrossos 

Trinitat Vella. 
− Grup de Dones. 
− La Caja de Pandora. 
− Tadeo Courpus Iesus. 
− Trinitat Uneix. 
− Vaya tela Trinitat. 
 

Personal tècnic: 
 
− Direcció Centre cívic Trinitat 

Vella. 
− Servei d’Interculturalitat Sant 

Andreu. 
− Pla de Barris. 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
− Elvira Juncosa, consellera 

de barri. 
 

Nombre total de persones assistents: 12. 
 
Ordre del dia: 
 

1. El Pla de Barris 2021-2024. 
2. Repàs de les accions en marxa. 
3. Tasques de la Comissió de seguiment. 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
− Presentació del Pla de Barris 2021-2024. 
− Repàs de les actuacions en marxa, de les que són continuïtat respecte l’anterior pla i de 

les novetats dels darrers mesos. 
− Reflexió al voltant de les tasques de la Comissió de seguiment. 

 
Acta: 
 

En Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de la Trinitat Vella, presenta 
l’enfocament del Pla de Barris 2021-2024 i com s’aterra per al cas de la Trinitat Vella. 
 
Es recorda que la Trinitat Vella forma part del grup de barris amb un Pla de Barris de 
continuïtat, amb un volum d’inversió i de dedicació destacat. Així mateix, es repassen els sis 
àmbits que conformen l’estructura del Pla de Barris que es detallen en 34 línies d’actuació, 
moltes de les quals estan relacionades entre si. 
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De les línies d’actuació engegades es va donar compte de les següents: 
 
Educació i salut pública: 
 
2. Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal. 
3. Projecte de barri per a la petita infància i el reforç de les habilitats familiars. 
4. Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu. 
7. Accions de millora de la salut des d’una perspectiva comunitària. 
 
Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària: 
 
9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i culturals a la Trinitat Vella. 
10. Projecte d’acompanyament als col·lectius de dones en la seva autoorganització. 
11. Definir i executar accions per incorporar la diversitat cultural a tots els àmbits de la vida 
comunitària. 
14. Desenvolupament de les iniciatives de memòria popular col·laborativa. 
15. Desplegament de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica. 
 
Habitatge: 
 
17. Desenvolupament d’un programa de rehabilitació dels habitatges vulnerables. 
 
Ocupació, impuls econòmic i economia social: 
 
19. Programes de formació i experiència laboral. 
22. Programa integral de suport i enfortiment del comerç i l’economia de proximitat. 
 
Espai públic i accessibilitat: 
 
23. Avançar cap a la consolidació del Camí del Rec com a eix verd, cívic i esportiu. 
26. Millora dels entorns escolars. 
 
Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica: 
 
30. Arranjament dels entorns de la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. 
33. Potenciar la rehabilitació energètica d’edificis. 
34. Contribuir a la xarxa de refugis climàtics. 
 
Entre les persones assistents es van comentar algunes de les actuacions. Pel que fa a l’àmbit 
educatiu, es va preguntar si hi ha la previsió de que s’imparteixi el batxillerat al barri. Es va 
respondre que la previsió d’intervenció a l’IE Rec Comtal fins al moment contempla l’etapa de 
3 a 16 anys, però atesa la proximitat de l’Institut Dr. Puigvert que sí ofereix batxillerat es pot 
considerar el pas natural per a la majoria de l’alumnat del barri que vulgui prosseguir els 
estudis. Generà molt de consens la possibilitat d’ubicar un centre de formació professional a 
l’antic edifici del Ramón y Cajal a partir del curs 2023-2024. 
 
En quant als temes de salut i activitat física, des d’una de les entitats assistents s’apuntà que 
un curs de dinamització esportiva per a joves del barri podria tenir molta sortida entre usuaris 
dels equipaments esportius com la cal·listènia, especialment si es fes en cap de setmana. Es 
va recollir la proposta per transmetre-la en futures reunions per treballar projectes formatius 
de joves. 
 
A l’hora d’explicar la intervenció prevista als locals del Passadís, incloent l’antic Espai Via 
Bàrcino, des d’algunes representants de les entitats es va manifestar un cert temor al que 
suposaria la intervenció per a la seva activitat quotidiana, tot i que s’entenia que des de 
l’administració s’hagués de complir amb la legislació vigent, sobretot pel que fa als 
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requeriments dels bombers. Les limitacions que aquests poden posar als usos dels locals és 
la principal font d’inquietud per a les entitats amb presència al Passadís. 
 
Davant la falta d’espais comunitaris al barri, alguna entitat va demanar com poder reservar 
una sala d’ordinadors al Centre de Vida Comunitària per poder desenvolupar algun projecte al 
voltant de l’alfabetització digital. S’informarà a la coordinadora del centre per tal que ho tingui 
en compte. 
 
A l’àmbit d’activitat econòmica es va comentar l’ampliació i intensificació del programa Comerç 
a punt per als establiments de la Trinitat Vella, rebent una bona acollida. 
 
Es va fer difusió de la sessió informativa i de contrast prevista per a l’1/12 sobre la reforma del 
carrer Palafrugell en el marc de la millora dels entorns escolars. 
 
Es va avançar que es començava a treballar en la definició de la intervenció de millora als 
entorns de la Casa de l’Aigua, als anomenats Jardins Aigües de Montcada. Es va explicar que 
es plantejava la possibilitat de crear un espai de refresc en aquesta zona que servís com a 
espai de joc i de refresc a l’estiu per combatre l’emergència climàtica. Aquesta idea va tenir 
una bona rebuda per part dels participants i se’ls va emplaçar al procés participatiu que es 
durà a terme properament per donar la seva opinió sobre la millora d’aquests jardins ubicats 
a la zona nord del barri. 
  
Per concloure, es va fer una valoració del funcionament de la Comissió de seguiment, si volien 
que seguís essent un espai de seguiment de projectes o trobaven interessant tractar alguns 
temes amb major profunditat, de forma monogràfica. En general va semblar bé el format actual, 
el que sí es va demanar és que es donés més importància i visibilitat -tant a la web del Pla de 
Barris com en la comunicació amb el veïnat i el retorn de la feina feta- a les memòries dels 
processos participatius fets dels quals moltes entitats han pres part i es senten copartícips de 
les intervencions derivades. 
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Dades de la sessió: 
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