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Pla de Barris de Barcelona – La Trinitat Vella 
Sessió millora carrer Palafrugell i entorns 

Dia: 01/12/2021 Hora: 17:15 h Lloc: IE Rec Comtal 
 
Assistents: 
 

Entitats i veïnat: 
 
1. Carme Coll, veïna. 
2. Alfonso Moreno, veí. 
3. Paco Flórez, Trinitat 

Uneix. 
4. Anaïs Sánchez, AFA Rec 

Comtal. 
5. Josep Alberjon, AVV 

Trinitat Vella. 
6. Miquel Gadea, CEM 

Trinitat Vella. 
7. Antonia Aldomar, 

treballadora IE Rec 
Comtal. 

8. Rosa, treballadora IE Rec 
Comtal. 

9. Mar, professora IE Rec 
Comtal. 

Personal tècnic: 
 
1. Miquel Àngel Lozano, 

Cap Pla de Barris de la 
Trinitat Vella. 

2. Javi Zaldivar, equip 
redactor. 

3. Jèssica Pujol i Vendrell, 
tècnica de suport PdB. 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
1. Elvira Juncosa, 

consellera de barri. 
 

 

Nombre total de persones assistents: 13 
 
Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda i introducció de la sessió (Miquel Àngel Lozano) 
2. Presentació de la proposta (equip redactor de BIMSA) 
3. Torn obert de paraula 

 
Acta i acords de la sessió: 
 

1. Benvinguda i introducció del Pla de Barris 
 
Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de la Trinitat Vella dona la benvinguda 
a tots els assistents. Explica que aquesta sessió te com a objectiu recollir necessitats i 
suggeriments d’entitats i veïnat per tal d’encarar la millora del carrer Palafrugell.  
 

2. Presentació de primers estudis, condicionants tècnics (equip redactor) 
 
Pren la paraula Javier Zaldivar, de l’equip redactor. Explica que al carrer Palafrugell 
darrerament ja s’hi ha fet una intervenció en el marc del programa “Protegim escoles” de 
l’Ajuntament de Barcelona, tanmateix, aquesta intervenció no ha servit per acabar amb les 
principals problemàtiques del carrer: la forta pendent i el fet que actualment s’utilitza com a 
aparcament. Pel que fa al “carrer sense nom” que queda al darrera de l’escola, actualment no 
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compleix la normativa d’accessibilitat, ja que la pendent és molt pronunciada. Amb aquesta 
base, la proposta d’intervenció té els següents objectius: 1) Peatonalització i pacificació 
integral del carrer; 2) Disminuir la contaminació; 3) Reconeixement i valorització de les 
preexistencies (camí del desig, etc); 4) Millora de l’accessibilitat; 5) Creació d’espais d’estada; 
6) Promoció d’una nova manera de jugar (“Ciutat Jugable”); 7) Augment de la biodiversitat; 8) 
Des-impermeabilització del terreny; 9) Millora de les xarxes de serveis; i 10) Millora de la 
qualitat urbana. 
 
En aquest sentit, la proposta pel “carrer sense nom” passaria per arranjar el camí ja existent i 
fer-ne un altre que creui l’espai verd pel mig per tal de complir amb l’accessibilitat millorant 
l’accés a l’escola per la part de darrera. Pel que fa al carrer Palafrugell les primeres idees 
apunten a fer-lo de plataforma única, creant petites plataformes planes que permetin crear 
espais d’estada més confortables on plantar arbres i col·locar mobiliari d’estada. Aquests 
espais plans permetrien la circulació de vehicles autoritzats però impedirien l’aparcament. 
 
 

3. Torn obert de paraula 
 
Es pregunta sobre el calendari previst. Miquel Àngel Lozano respon que es preveu començar 
les obres l’últim trimestre de 2022, però que tanmateix cal parlar-ho amb el Consorci 
d’Educació per tal d’intentar casar les diverses intervencions que estan previstes al centre 
educatiu. 
 
Es pregunta si no seria possible rebaixar la pendent del “carrer sense nom” quan arriba a Via 
Barcino. Des l’equip redactor es respon que aquesta actuació és molt complicada ja que 
suposa una inversió molt elevada en un espai molt petit. 
 
Es proposa que la jardinera elevada a tocar de l’escola al “carrer sense nom” pogués 
esdevenir un hort urbà adreçat a l’aprenenatge dels infants. Es respon que es tindrà en 
compte però que cal pensar en la gestió d’aquest hort. 
 
Es comenta que a la zona del “carrer sense nom” hi havia uns espais d’aparcaments per 
persones amb diversitat funcional, que ara amb les obres s’han perdut, i que anaven molt bé. 
Es respon que es mirarà i es tindrà en compte. 
 
Diversos assistents consideren que l’única manera de poder assegurar que només entrin els 
cotxes autoritzats és posant una pilona automàtica. 
 
Es comenta que quan plou molt torrencialment i per la pendent del carrer, baixa molta aigua i 
bruticia que acaba entrant a la piscina del CEM. Es respon que un dels objectius de l’actuació 
és millorar el drentage i evitar aquestes situacions. 
 
També es comenta que a la zona del “carrer sense nom” es produeixen situacions d’incivisme 
(botellot, bruticia, etc) i potser estaria bé posar algun element de joc infantil per tal de 
fomentar-ne l’ús. Alguns assistents proposten instal·lar càmeres de videovigilancia. I en 
general, es demana una millora de l’enllumenat. 
 
Es posa de manifest que alguns dels bancs que es van instal·lar amb l’intervenció de 
“Protegim escoles” ja estan trencats, molts per culpa dels cotxes. Es demana que el nou 
mobiliari sigui més consistent. 
 
Per últim, es comenta que la tanca actual de l’escola i del CEM no són adequades, es demana 
si es pogués canviar pel tipus de tanca de pals cilíndrics alts, ja que protegeix més i al mateix 
temps és més o menys permeable a la vista. 
I sense més intervencions, es dona la sessió per finalitzada. 

 


