Pla de Barris de Barcelona
Acta de la Comissió de Seguiment (La Trinitat Vella)
Dia: 20/04/2021

Hora: 18:30h

Lloc: Centre cívic Trinitat
Vella

Assistents:
Entitats:

Personal tècnic:

− Ass. Feminista Amigues de
l’Olivera.
− Ass. Recerca i Divulgació
Memòria històrica.
− AVV Trinitat Vella.
− Comissió de Festes.
− Escamot de la Santíssima
Trinitat.
− Esplai la Tortuga.
− Gegants i capgrossos
Trinitat Vella.
− Grup d’escolta activa per a
dones.
− La Caja de Pandora.
− Trinitat Acull.
− Trinitat Uneix.
− Trini Solidària.
− Triniteiros.
− Vaya tela Trinitat.

− Servei d’Interculturalitat Sant
Andreu.
− Pla de Barris.

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

Nombre total de persones assistents: 16.
Ordre del dia:
1. El Pla de barris 2021-2024.
2. Repàs d’accions en marxa.
3. Processos i espais de participació.
Acta:
En Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de la Trinitat Vella, va presentar el
marc global del Pla de barris 2021-2024, els barris que disposen d’aquest programa
extraordinari i com es fa operatiu a la Trinitat Vella, en quins àmbits s’intervé i quantes
intervencions estan previstes.
Tot seguit es va fer un repàs de les accions en marxa per àmbits. Es va fer una perspectiva
global de les 34 accions previstes inicialment per als 6 àmbits de treball d’aquesta edició del
Pla de Barris.
Es va desglossar el pressupost per àmbits però es va advertir que la definició més acurada
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dels projectes estava comportant canvis en la distribució del pressupost per àmbits atès que
algunes intervencions com la de reforma dels locals del Passadís i de l’espai Via Bàrcino o bé
la dels Jardins Aigües de Montcada estaven incrementant el cost inicialment previst. Aquest fet
ha estat degut per circumstàncies globals d’alça de preus de materials de la construcció, però
també per la complexitat dels projectes.
Es van destacar les accions que ja estan en marxa. De l’àmbit d’Educació i salut pública, es va
trobar a faltar l’actuació del Concilia i es va preguntar si encara es duia a terme el servei de
canguratge. Es va respondre que aquesta actuació s’explicaria a l’àmbit de Drets socials,
equitat de gènere i acció comunitària perquè el seu objectiu fonamental és facilitar la
conciliació laboral, formativa i d’altre tipus de les famílies, en especial de les mares que
representen més del 90% de referents que té el servei.
Des de la Trini Solidària es va explicar la seva participació a les sessions d’enxarxament
comunitari del taller Cos i dolor per a dones amb recorregut migratori i malestar físic i
emocional.
A l’àmbit de Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària es va explicar el programa
d’enfortiment associatiu del Pla de Barris amb Torre Jussana, centre de serveis a les
associacions. Es va demanar a les entitats que es posessin en contacte si tenien alguna
petició o volien dur a terme l’acompanyament i es va comentar el servei de capacitació digital i
suport en tràmits telemàtics per a associacions que es vol desenvolupar amb la Xarxa de
Resposta Socioeconòmica (XARSE). Es va considerar per part d’algunes representants
d’entitats que aquest suport podia arribar tard en quant al procés d’obtenció de la certificació
digital, ja que moltes d’elles havien hagut de fer aquest tràmit i es queixaven pel cost econòmic
de la taxa per aconseguir aquest certificat.
Davant l’explicació sobre el grup de treball creat per tractar l’existència la barri de punts de
concentració d’assetjament, iniciat pel Centre cívic al voltant del ‘Parking day’ i que segueix el
procés de la Marxa exploratòria feta el 2018, es va haver d’aclarir que era un grup obert a la
participació d’aquelles entitats interessades i que la convocatòria s’havia fet arribar en primer
terme a les entitats de la Xarxa Jove de la Trinitat. Es va acordar convidar al Grup de Dones i
a altres entitats a les properes reunions del grup de treball de punts de concentració
d’assetjament.
Pel que fa a la proposta de constituir una Taula de memòria de la Trinitat Vella, la idea va tenir
bona receptivitat. En l’exposició de les tres línies de treball (habitatge, cures i cultura popular)
es manifesta que potser estaria bé tenir en compte en la línia de cures el punt de vista no
professional, en especial el de les dones en les tasques de cures més enllà de la vessant
remunerada. La reunió està prevista per al proper 12 de maig a les 18h.
En relació amb la intervenció de millora de les instal·lacions de la Casa de l’Aigua es pregunta
si està previst que Trinijove deixi aquell espai. Es comenta que no està dins de les previsions i
que la intervenció preveu la dotació d’uns armaris més integrats en les dependències per tal
de guardar el material que es fa servir per part d’aquesta entitat. Això serà compatible amb la
recuperació i dotació de les bombes d’aigua a la sala principal de la Casa.
En quant a l’àmbit d’Espai públic i accessibilitat, es va presentar la proposta de la millora del
carrer Palafrugell existent fins al moment i algunes persones van fer notar la importància de
garantir que passin els camions de Bombers després de la intervenció i no suposi un
impediment la creació de diferents zones d’estada i de vegetació.
El darrer àmbit esmentat va ser el de Sostenibilitat i emergència climàtica, destacant l’actuació
de millora dels Jardins Aigües de Montcada. Es van presentar els elements més significatius
de la proposta d’avantprojecte que, en línies generals, van ser ben rebuts i es va emplaçar a
una sessió de presentació més completa de la intervenció amb l’equip d’arquitectes. Un dels
dubtes que es van expressar és sobre l’accessibilitat de la intervenció, si hi hauria alguna
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rampa per accedir als Jardins i es va respondre que hi ha previstes unes escales i el
recorregut accessible es faria pel carrer Torrent de la Perera fins al parc, que milloraria les
zones accessibles respecte l’estat actual (accés a la font i altres zones).
Alguns representants d’entitats van preguntar per qüestions de rehabilitació energètica i
instal·lació de plaques fotovoltaiques (actuació pilot prevista per a una finca del barri). Es va
emplaçar a l’arribada de fons europeus en aquest sentit per tal d’avançar en la qüestió.
El tercer tema tractat durant la sessió, un cop acabat el repàs de les accions en marxa, va ser
el seguit d’espais i processos de participació existents al barri. Es va valorar molt positivament
la creació d’un taula de gent gran i es va demanar la difusió de la convocatòria.
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Dades de la sessió:

Gènere de les persones assistents
Dones

Homes

No binari

0%

44%
56%

Aportacions en funció de la temàtica
Educació i salut pública

Drets socials

Ocupació

Espai públic

20%
30%

10%
0%

40%

Aportacions per temes en funció del gènere
Dones

Homes

No binari

0
1
0

0
3

3
0

2

1
0

Educació i salut
pública

Drets socials

Ocupació

0

Espai públic
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