Pla de Barris de Barcelona
Grup impulsor de Trinitat Vella
Dia: 25/11/2019

Hora: 18:00 h

Lloc: Espai Bàrcino
C/ Via Bàrcino, 77

Personal tècnic:

Consellers/eres dels grups
polítics:

Assistents:
Entitats:
−
−
−

AVV Trinitat Vella
Coordinadora Trinitat
Associació Tadeo

−
−
−

Pere Baca, Tècnic de
Trinitat Vella
Xavi Camino, Pla de
Barris
Maria Gas, Gerent
del Districte de Sant
Andreu

−
−

Carme Coll, GM BeC
Antonio Fortes, GM
PSC

Nombre total de persones assistents: 16
Ordre del dia:
-

Seguiment d’accions del Pla de Barris 2016-2020
Preguntes

Temes tractats i acords de la sessió:
Temes tractats:
- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2020.
Acords a la sessió:
−
Acta:
Xavi Camino, Tècnic del Pla de Barris, obre la sessió donant la benvinguda als assistents i
presentant la nova Gerent del Districte de Sant Andreu, Maria Gas.
Explica que els propers Plans de Barris (PdB) es desenvoluparan del 2021 al 2024: durant el
pròxim any es tancarà el Pla vigent i es rebran notícies sobre pressupostos, assignacions i
noves línies de treball per al futur.
El PdB va començar el 2017 arran d'una diagnosi realitzada el 2016. Aquesta partia de la feina
interna de diversos departaments de l'Ajuntament, amb el consens del Districte de Sant
Andreu, que després es va treballar també al carrer, de forma participativa i oberta al barri. Es
van validar propostes i línies d'intervenció i hi va haver entrevistes amb entitats, equipaments i
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serveis del territori per a poder consensuar tot el PdB, que es planteja com una sèrie de
millores per a les veïnes i veïns del barri.
Al llarg dels 3 anys de desenvolupament del PdB han sorgit 38 accions noves, derivades de la
tasca realitzada a diversos grups de treball (integrats per departaments de l'Ajuntament,
entitats del barri, serveis i equipaments, etc.), que se sumen a les 28 plantejades originalment.
Respecte del resum del pressupost, Xavi Camino recorda que és possible consultar les xifres
concretes per a cada línia d'actuació en l’anterior acta del Grup Impulsor. Actualment no es
poden iniciar noves accions, ja que el pressupost està completament assignat.
Conclou afirmant que el caràcter final adquirit pel PdB ha estat el de l'acció social, ja que
considera que s'ha treballat en aquest sentit.
El tècnic fa un resum per àmbits del Pla de Barris 2016-2020. La presentació està disponible al
web de Foment de Ciutat (https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-trinitat-vella/inici).
Ecologia urbana
Es menciona el gran volum de vehicles que circulen diàriament per la ronda (140.000 al dia) i
com afecta aquest fet al barri, en matèria de contaminació de l'aire i soroll.
Quant a contaminació acústica, es comenta el soroll que generen els festivals musicals i festes
populars que s'organitzen a Santa Coloma.
Es veu com a prioritat plantar més arbrat i tenir més espais verds en contraposició a la gran
quantitat de ciment que hi ha a la zona.
Carme Coll, Consellera de BeC, afirma que falten arbres a les zones properes a l'autopista, ja
que és una zona que consumeix grans quantitats de CO₂. Assenyala que cal abordar aquest
tema com a prioritari, tant per reduir el soroll com la contaminació ambiental. Recorda que
l'any 1992, quan es van fer les rondes, els veïns i veïnes de Trinitat Vella es van reunir amb
l'Ajuntament i se'ls hi va prometre la plantada de 5.000 arbres, dels quals només s'han portat a
terme 2.000. Aquest conveni segueix vigent.
Es valora molt positivament per part del veïnat i les entitats l'impacte del Pla de Barris a la
Trinitat Vella i es voldria que el barri continués accedint-hi a la propera convocatòria de 20212024. Es planteja la possibilitat de redactar un manifest conjunt de totes les entitats en suport
a una reedició del PdB.
Es destaca l'obra del Camí del Rec com a gran actuació futura que necessita el barri, alhora
que s'aposta per mantenir totes les petites accions socials desenvolupades aquests anys.
Es felicita unànimement a Xavi Camino per la seva feina, valorada molt positivament per les
persones assistents, com a tècnic del Pla de Barris. S'expressa el desig que continuï de cara
al futur PdB.
Carme Coll valora el PdB molt positivament. Explica que ara cal anar pensant que, si es
reedita, caldrà tornar a reunir entitats i persones per tal de treballar les futures línies
d'actuació.
Altres
Hi ha diverses intervencions demanant a què es deu el manteniment de les tanques d'obra a la
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“plaça de l'Església”.
S’assenyala la presència de rates al parc de Trinitat Vella.
Carme Coll explica que aquestes qüestions pertoquen al Consell de Barri, que és l'espai on
expressar-les.

Dades de la sessió:

Aportacions en funció de la temàtica
Ecologia urbana

Altres

25,0%

75,0%

Gènere de les persones assistents
Homes

Dones

43,75%
56,25%
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Nombre d'aportacions per temes en funció del
gènere (15)
14
12
10

2

8
6
4

Dones
Homes

10
1
2

2
0
Ecologia urbana

Altres
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