Pla de Barris de Barcelona
Sessió informativa dels projectes de millora del c.
Palafrugell i dels Jardins Aigües de Montcada de la
Trinitat Vella
Dia: 24/05/2022

Hora: 18:30 h

Lloc: Centre Cívic Trinitat
Vella (C/ Foradada 36)

Entitats:

Personal tècnic:

Consellers/eres dels grups
polítics:

−
−

−
−
−

Assistents:

−
−
−
−
−
−

AVV Trinitat Vella.
Associació Flamenca
Trinitat Vella.
Comissió de Festes.
Grup de Dones.
La Caja de Pandora.
Trinitat Uneix.
Triniteiros.
Vaya Tela Trinitat.

−
−

Oriol Bonet, BIMSA.
Jaume Artigas, arquitecte
Javier Zaldívar i Anna
Medialnea, arquitectes.
Pere Baca, Districte de
Sant Andreu.
Miquel Angel Lozano,
Cap de Projecte del Pla
de Barris La Trinitat Vella.

−

Elvira Juncosa, Districte
de Sant Andreu.

Nombre total de persones assistents: 15
Ordre del dia:
o
o

o

Projecte de reurbanització del carrer Palafrugell i entorns.
Reforma dels Jardins de les Aigües de Montcada.
Preguntes i aportacions.

Temes tractats i acords de la sessió:

-

-

Temes tractats:
Projecte de reurbanització del carrer Palafrugell i entorns
Reforma dels Jardins de les Aigües de Montcada
Acta:
En Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris, presenta Oriol Bonet, de BIMSA, i
els dos equips d'arquitectes que estan desenvolupant els dos respectius avantprojectes.
Aclareix que les dues intervencions es volen dur a terme durant el 2023.

1. Projecte de reurbanització del carrer Palafrugell i entorns
L'equip redactor del projecte, integrat per Javier Zaldívar i Anna Medialnea, comparteix
presentació en pantalla. S’explica que el projecte s'ha separat en dues fases i que es va fer
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un procés participatiu amb l'escola i els alumnes: el principal problema són els cotxes que hi
aparquen i que es tracta d'un carrer inaccessible, estret, amb pendent i on no hi ha espai on
fer vida educativa fora de l'escola. Pel que fa a l'accessibilitat, des del Nus de la Trinitat, es
desenvoluparà un projecte de camí de la cal·listènia, que connectarà amb el futur projecte
per a donar continuïtat des del metro.
Enumera els 10 conceptes que persegueix el projecte, destacant que tot plegat busca la
millora de la qualitat urbana d'aquest espai. Recorda que una part del projecte ja es va
executar amb el ‘Protegim les escoles’: ara es guanyarà tot l'espai per als vianants,
permetent el pas de vehicles de serveis. Es renovarà el camí de terra, fent-lo accessible,
incorporant passamans i enllumenat, que connectarà amb el C/ Madriguera. També es farà
una petita intervenció, relativa a l'accessibilitat, modificant els pendents i s'hi afegirà nova
vegetació. Al C/ Palafrugell es crearan “illes urbanes”: espais que generen diverses
plataformes a diferents nivells, amb espais plans on la gent pugui seure, jardineres i
elements jugables: el mateix paviment comptarà amb unes franges pintades, fruit de la
demanda de la comunitat escolar. Es volia fer una zona de jocs infantils, però la normativa
municipal no ho permetia a causa de no tenir la superfície mínima.
Pel que fa a les fases d'execució, s'està pendent de la finalització de les obres de l’Institut
Escola Rec Comtal. S'espera iniciar la Fase 1 el 2023.
Un dels participants a la reunió pregunta si s'ha contemplat, al triangle de gespa, a la part
baixa darrere de l'Institut, d'ubicar una zona de jocs infantils. Considera que es podria
aprofitar l'espai i que seria molt pràctic, ja que està al costat d'una escola bressol i d'un
institut-escola, a més de ser una demanda de la comunitat educativa.
L’equip d’arquitectes respon que, per normativa, les zones de joc han de tenir una superfície
mínima de 150 m², que en aquesta àrea no hi cap. Així i tot, aquesta demanda es
desenvoluparà amb el futur projecte de parc que està planificat a la intervenció del Camí del
Rec a tocar de la Via de Bàrcino. Per ara, es compta que les plataformes del C/ Palafrugell
permetran fer activitats diverses, si bé es pot contemplar d'incorporar algun element més. En
Miquel Àngel Lozano afegeix que, amb la comunitat educativa, es va parlar d'un espai més
informal que permetés fer-hi activitats lúdiques.
Un dels veïns pregunta si s'ha tingut en compte l'accés del camió de bombers que, cada
estiu, quan hi ha incendis a Collserola, ve a extreure aigua de la piscina.
Es respon que el projecte ha de ser accessible per a bombers i serveis d'emergència. Quan
el projecte executiu estigui aprovat, es farà una reunió amb els responsables diversos d'espai
públic i Bombers de l'Ajuntament per acabar de ratificar que compleix totes les normatives.

2. Reforma dels Jardins de les Aigües de Montcada
En Jaume Artigas, de l'equip redactor de l'avantprojecte, comparteix presentació en pantalla.
Explica que es tracta d'una zona amb una vegetació existent molt important, que es
conservarà. A la zona hi ha una zona de jocs amb parterres ben mantinguts i una font: el
plantejament inicial del projecte era modest, amb una intervenció suau i la premissa
d'introduir un espai de refresc: una nova modalitat de jocs d'aigua que l'Ajuntament té interès
d'anar implementant a tota la ciutat.
Es van trobar diversos problemes durant l'anàlisi prèvia de l'espai: hi ha un pendent rellevant
i desnivells. Pel que fa a la font, es va fer consulta a entitats diverses del barri i es va
concloure que és un element que s'ha de recuperar, malgrat que potser s'haurà de situar en
una millor ubicació.
Es proposa situar una escala a l'indret que actualment és un cul-de-sac, per tal de permetre
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un recorregut i que es pugui baixar a la zona de jocs. També es recuperarà la font amb
brollador, fent-la accessible. L'espai de jocs infantils tindrà terra de sauló i un pendent del
2%, d'acord amb la normativa i l'espai de refresc s'ubicarà a la zona més plana. S'actuarà en
paviment, enllumenat, mobiliari i drenatge. L'arbrat es mantindrà i s'intervindrà puntualment
redefinint els perfils d'alguns parterres de gespa, sense modificar la instal·lació de rec.
Finalment, l'espai de refresc comptarà amb 50 o 100 m², amb columnes que produeixen
vapor d'aigua i són també element de joc.
Una de les veïnes assenyala que els pins de la zona de l'escala no s'han podat mai.
En Jaume Artigas respon que, normalment, els arbres de fulla perenne no es poden. Així i
tot, afirma que, si escau, es farà alguna intervenció de sanejat de l'arbrat de la zona.
Alguns dels veïns denuncien que, al costat de la font, hi ha un forat obert des de fa 3 mesos:
falta la tapa de ferro i constitueix un perill. Per altra banda, també indiquen que, on hi ha els
últims pins del camí cap a Vallbona, prop de la Casa de l'Aigua, hi ha un pou obert de 7
metres de profunditat. Afirmen que han trucat a la Guàrdia Urbana 3 vegades, sense efecte.
Es pren nota de les dues incidències per a traslladar-ho als serveis tècnics del Districte.
Una veïna pregunta quan estarà finalitzada la intervenció.
Des del Pla de Barris es respon que les obres es volen executar durant el 2023. Jaume
Artigas afegeix que aquest projecte només afecta un sector del Parc de les Aigües.
En Miquel Àngel Lozano agraeix l'assistència i es dóna per tancada la sessió.

Dades de la sessió:
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