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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document és un resum executiu del procés participatiu del Pla de Barri de la Trinitat 
Vella, realitzaT entre els mesos de novembre i desembre de 2020 per l’equip format per les 
cooperatives Raons, Voltes i Spora per a Foment de Ciutat, de l’Ajuntament de Barcelona. 

Després d’unes dades contextuals per entendre l’abast de la actuació, es recullen les activitats 
participatives realitzades i es llisten les 148 propostes recollides des de la ciutadania 
organitzada i no organitzada.  

 

2. CONTEXT 

La Trinitat Vella és un barri amb 10.487 habitants i 81 ha de superfície. Pel que fa a l’àmbit de 
l’educació, es tracta d’un barri on el percentatge de persones amb estudis universitaris és molt 
menor en relació a la mitjana del districte i de la ciutat. Els centres educatius públics del barri 
s’estan reestructurant en l’institut Rec Comtal.El percentatge de població d’origen cultural 
divers és prou elevat, en relació a la mitjana de la ciutat. La renda disponible per família i per 
persona és molt menor que la mitjana del districte i de la ciutat i la taxa d’atur és de les més 
elevades de tota la ciutat, 15,7% (mitjana de Barcelona de 8,6%). Hi ha un nombre elevat 
d’associacions censades en relació amb la resta del districte, i un nombre significatiu de locals 
en planta baixa sense activitat o dels quals no es disposa informació. En l’àmbit de l’habitatge 
destacar que gran part del parc d’habitatges del barri no està en bon estat i sovintegen les 
situacions de vulnerabilitat i emergència. Molts dels habitatges del barri necessiten 
arranjament de petit o gran abast. Pel que fa a la població, el 36% té entre 0 i 29 anys. 

Dins el marc del Pla dels Barris de Barcelona, s’ha realitzat el procés participatiu del Pla de 
Barris de la Trinitat Vella durant els mesos d’octubre a desembre. El pla de barris és un 
programa que, amb la implicació del veïnat en la realització de projectes dinamitzadors, vol 
reduir les desigualtats i generar noves oportunitats.  
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D’on venim? 

Des del pla de barris anterior, es van invertir a Trinitat Vella més de 6,3 M € en diversos àmbits: 
31% en ecologia urbana, 28% en Drets Socials, 14% en activitat econòmica i 27% en educació. 
Es van augmentar els espais de trobada social del barri, concretament amb 6 obres de millora 
i renovació d’espai públic, equipaments, connectivitat i accessibilitat. En total es van realitzar 
73 accions, més de la meitat enfocades en l’àmbit de drets socials i educació. Algunes 
d’aquestes accions recollides com a projectes singulars en diferents àmbits són: 

Educació 

- Juguem junts: espai de criança 
- Fem lleure a la Trini 
- Perfils professionals de suport als centres educatius 

Ecologia urbana 

- Millores al passadís de la Trinitat Vella 
- Plaça dels Drets dels infants 
- Cal·listènia al Camí del Rec 

Drets socials 

- Memòria popular col·laborativa 
- Carrosses reials i dinamització 
- GRUMO, banc de recursos per entitats 

Activitat econòmica 

- Barri d’oficis 
- Tastet d’oficis per a joves: Monlau 
- PPOO amb obres de manteniment de les escales Pare Manjón i les Pistes 

esportives 

Cap a on anem? 

El nou pla de barris segueix sent un programa extraordinari en els barris més desfavorits de 
Barcelona que promou noves polítiques públiques i la implicació de la ciutadania en els 
projectes dinamitzadors. L’objectiu és reduir les desigualtats i generar noves oportunitats amb 
un pressupost assignat en un temps acotat. Es conforma de 10 plans que actuen en 15 barris 
de la ciutat, amb un pressupost de 150 milions que arribaran a 261.681 persones.  

El nou Pla de Barris 2021-2024 s’organitza en 6 àmbits: Educació i salut pública, Drets Socials: 
equitat de gènere i acció comunitària, Habitatge, Ocupació, impuls econòmic i economia 
social, Espai públic i accessibilitat i Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica.  
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3. ACTIVITATS REALITZADES 

Es van realitzar les següents activitats: 
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Sessió de debat temàtica sobre joventut 

 

Dia de l’activitat:  19 novembre de 2020 

Durada:  de 18:00 a 19:30h 

Ubicació:  Sala reunions virtual zoom. 

Participants:  12 persones: 4 dones, 8 homes 

Sessió de debat temàtica sobre ocupació 

 

Dia de l’activitat:  24 novembre de 2020 

Durada:  de 18:00 a 19:30h 

Ubicació:  Sala reunions virtual zoom. 

Participants:  14 persones: 8 dones, 6 homes 

Estand al carrer: sortida 1 

 

Dia de l’activitat:  2 de desembre de 2020 

Durada:  de 10:30h a 13:30h  

Ubicació:  Sortida del metro, CAP, sortida Escola Ramon 
Berenguer i escales Centre Cívic 

Participants:  38 persones: 21 dones, 17 homes 

Estand al carrer: sortida 2 

 

Dia de l’activitat:   04 desembre de 2020 

Durada:  de 10:45h a 13:45h 

Ubicació:  Centre Cívic, Plaça de la Trinitat, entrada Passadís i 
sortida escola Carrer Ma de Déu de Lorda 

Participants:  39 persones: 22 dones, 17 homes 

Estand al carrer: sortida 3 

 

Dia de l’activitat:   04 desembre de 2020 

Durada:  de 15:15 a 18:15h  

Ubicació:  Plaça Drets dels Infants,Plaça de la Trinitat, i sortida 
escola Rec Comtal 

Participants:  33 persones: 22 dones, 13 homes 
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4. PROPOSTES RECOLLIDES 

S’han recollit 148 propostes, de les quals:  

- 22 propostes de la sessió temàtica amb joves 
- 21 propostes de la sessió d'ocupació 
- 11 propostes de l'estand a l'espai públic del dia 2 de desembre 
- 18 propostes de l'estand a l'espai públic el dia 4 desembre al matí 
- 18 propostes de l'estand a l'espai públic el dia 4 desembre a la tarda 
- 19 propostes del document de les associacions del territori 
- 39 propostes pujades a la plataforma per la ciutadania. 

A continuació es fa un llistat de les propostes recollides, classificades per temàtiques en base 
als sis eixos de treball del Pla de Barri: 

 

 

 

 

Propostes relatives a l’educació i la salut pública 
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Camí del Rec  Fer del Camí del Rec un eix verd, cívic i esportiu 
Hàbits saludables  Promoure l'esport i els hàbits saludables al Camí del Rec 
Institut Escola Rec 
Comtal 

Impulsar l'Institut Escola Rec Comtal 

Impulsar CFA Trinitat 
Vella 

Fer conèixer al barri l'oferta formativa que té el centre 

Parque de la Trinitat 
(lavabos) 

Consideró que se debe habilitar los lavabos que están en el parque. Lo que 
no es lógico que un parque tan grande con tantas zonas de actividad y 
afluencia de público, tenga lavabos y solo estén disponibles los lavabos de 
la Guingueta Bella, cuando está abierta. Con esto fomentamos en 
incivismo y la suciedad en el parque. Sabemos que es un tema que lleva 
mucho tiempo en conocimiento de la administración. 

Aglomeración de gente en 
el frontón 

En el frontón de Trinitat Vella nos encontramos con el problema de la 
aglomeración de gente jugando en las pistas. Es debido al cierre de otras 
pistas cercanas como las situadas en Vía Favencia( lateral de La Ronda) 
haciendo que los usuarios de estas otras bajen al barrio a jugar. Mi 
propuesta es abrir estas otras pistas los fines de semana todo el día. 
Evitaría que gran parte de esta gente que baja al barrio lo hiciesen. También 
se podría priorizar el uso de las pistas 

Potenciar l'educació no 
formal amb joves de 
contextos desfavorits 
(Trobada temàtica sobre 
joves) 

Consolidar els projectes educatius dels joves i mantenir-los actius en el 
temps lliure a través d’activitats extraescolars (música, esports, etc.). 

Potenciar el 
plurilingüisme. (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Promoure el plurilingüisme als centres educatius com a valor afegit de 
riquesa que aporta des del barri, tant a nivell educatiu com a oportunitat per 
l’ocupabilitat de joves. 

Generar programes de 
referents d’èxit escolar. 

Crear programes per donar suport acadèmic i emocional als i les joves en 
edat educativa per tal que arribin a la universitat amb exemples d’èxit al 
barri. 
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Propostes relatives als drets socials, l’equitat de gènere i l’acció comunitària  
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Promoció de tallers de 
salut (Trobada temàtica 
sobre joves) 

Promoure tallers de salut sobretot per dones migrades atenent a les 
barreres culturals, idiomàtiques, etc, 

Complementar les 
pantalles acústiques que 
hi ha entre el barri i les 
rondes 

En un document lliurat al tècnic del PB i a la consellera de barri signat per 
15 entitats del barri es demana posar una "solapa" inclinada cap les rondes 
per evitar part de la contaminació acústica que pateix el barri (solapa a 
l'estil que les pantalles acústiques de gran via del riu Besòs a Glòries) En un 
document lliurat al tècnic del PB i a la consellera de barri signat per 15 
entitats del barri, 

Creació de l'aula de medi 
ambient de districte a la 
zona del parc de la trinitat 

En un document lliurat al tècnic del PB i a la consellera de barri signat per 
15 entitats del barri es demana la seva realització en el parc de la trinitat, 
espai físic, com a centre d'informació, d'exposicions, concentració de 
monitoratge.. 

Creació i/o mantenir 
diferents brigades 
d'actuació immediata en 
neteja, civisme.. 

En un document lliurat al tècnic del PB i a la consellera de barri signat per 
15 entitats del barri es demana la seva creació i proposta d'actuació 
prioritària en neteja i educació sobre l'ús correcte del contenidors de 
recollida domèstica de deixalles 

Reforçar els espais 
d'educació infantil 
(Sortida estand mòbil 2) 

Ampliar el número d’escoles, llars d’infants i guarderies al barri. 

Casals de lleure per 
infants petits (Sortida 
estand mòbil 2) 

Ampliar la proposta de casal de lleure per als infants més petits del barri. 

Millores piscina municipal 
exterior (Sortida estand 
mòbil 2) 

Manteniment i millores d’adequació de la piscina municipal exterior. 

Accions per a acabar amb 
les plagues de rates al 
barri (Sortida estand mòbil 
3) 

Aplicar un programa de neteja contra la plaga de rates al barri, molts 
problemes a dins les cases i a l’espai públic també. 

Dinamización de espacios 
con monitores deportivos 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

MONITORES DEPORTIVOS DINAMICEN DE LOS ESPACIOS QUE TENEMOS 
AL AIRE LIBRE. En nuestro barrio disponemos de diferentes espacios al aire 
libre para realizar deporte, sin necesidad de tener que acudir a un gimnasio. 
lugares como la calistenia, pistas de básquet de pare Pérez del Pulgar, 
pistas de tenis del parc de la Trinitat, son lugares excelentes para practicar 
deporte al aire libre. El objetivo con esta petición se divide en dos 
claramente diferenciados, por una parte, fomentar el buen uso de estos 
espacios al aire libre, bajo la supervisión o el acompañamiento de personal 
formado debidamente para ello. que puede hacer a la misma vez de 
mediador en zonas donde se producen más conflictos como son las pistas 
de pare Pérez del Pulgar y pistas del parc de la trinitat. Por otro parte para 
conseguir dicha figura, sería una buena opción el fomento de cursos de 
monitor deportivo a partir del programa FEM LLEURE, formando a los y las 
jóvenes que luego podrían acceder a un plan ocupacional para desempeñar 
las funciones antes mencionadas. 

Espais comunitaris  Nou espai comunitari i cultural de la Trinitat Vella 
Diversitat cultural  Promoure el reconeixement de la diversitat cultural i d'origen 
Criança respetuosa  Promoure una criança respectuosa i les habilitats familiars 
Adequació del Centre 
cívic Trinitat Vella- Espai 
Via Bàrcino - locals 
entitats 

El centre cívic -Espai via bàrcino,conjuntament amb la resta d'entitats 
ubicades al passadís de la Trintiat Vella, forma part de l'engranatge vital del 
teixit associatiu del nostre barri, per això creiem que es de vital importancia 
mantenir aquest espai obert per poder continuar amb les sinergies creades 
entre l'equipament i les entitats del barri. Pel que fa a les entitats, cal 
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dignificar el seu espai de treball, altruista que retorna directament al nostre 
barri. 

Promoció d’espais 
esportius inclusius 

Facilitar espais esportius per a noies d’origen cultural diferent 

Potenciar el Banc del 
Temps del barri, 
generant un espai 
específic per població 
jove. (Trobada temàtica 
sobre joves) 

Crear un espai específic dins del Banc del Temps al barri on els i les joves 
puguin intercanviar recursos i coneixements. 

Creació d’un Casal de 
Joves. (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Creació d’un espai físic pels joves com a espai de socialització i on portar a 
terme activitats. També seria un espai on hi hagi lloc per entitats juvenils del 
barri. 

Creació d’un Consell de 
Joventut propi al barri. 
(Trobada temàtica sobre 
joves) 

Creació de l’òrgan de participació i d'incidència política al barri per debatre i 
implementar polítiques de joventut amb l’administració. 

Fomentar la participació 
del jovent (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Promoure la seva implicació en la construcció i millora dels espais del barri. 
Per exemple organitzar Tallers d'autoconstrucció i apoderament col·lectiu de 
l'espai (amb perspectiva de gènere, multicultural... 

Foment d'espais públics 
inclusius (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Fomentar que hi hagi espais públics, culturals per a totes fomentant l'equitat 
de gènere i la diversitat cultural 

Crear sinergies (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Faciltiar la relació i coordinació entre els diferents equipaments i entitats que 
ofereixen activitats per a joves. 

Impulsar una xarxa jove 
d'entitats i joves 
associats (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Generar un espai i/o mecanismes de trobada entre les diverses entitats que 
existeixen més enllà de l’àmbit tècnic. No duplicar els espais que ja 
existeixen, de fet intentar optimitzar aquests 

Campanya de civisme al 
barri per a educar als 
veïns i veïnes. (Sortida 
estand mòbil 1) 

Contractar agents cívics que passegin per l’espai públic i expliquin mesures 
de convivència, neteja, etc per cuidar el barri entre totes 

Ampliar serveis socials 
al barri (Sortida estand 
mòbil 1) 

Millorar i ampliar l’atenció i els serveis socials al barri ja que hi ha molta 
demanda i molts veïns i veïnes han d’anar a Bon Pastor, ja que si demanen 
hora al barri els donen hora amb dos mesos d’espera. 

Espais de memòria 
històrica al barri (Sortida 
estand mòbil 2) 

Comprar Villa Pietat per a tenir-hi un espai de memòria històrica i sigui un 
espai de totes les veïnes del barri 

Espais de memòria 
històrica al barri (Sortida 
estand mòbil 2) 

Fer un espai d’arxiu històric al barri per a recuperar les fotos i documentació 
que guarden alguns dels veïns i veïnes del barri i recuperar-ho com a 
patrimoni històric del relat col·lectiu i la memòria del lloc. 

Neteja dels carrers 
(Sortida estand mòbil 2) 

Millorar la neteja dels carrers del barri, sobretot dels gossos, i promoure a 
través de cartells o agents de convivència que es cuidi més el barri. 

Fomentar espais de 
criança i programes de 
canguratge (Sortida 
estand mòbil 2) 

Fomentar espais de criança dels més petits al sortir de l’escola per a facilitar 
la conciliació familiar de les mares i pares que treballen. Per exemple ampliar 
les opcions del programa de canguratge al barri. 

Campanya de civisme al 
barri per a educar als 
veïns i veïnes. (Sortida 
estand mòbil 3) 

Fer una campanya de civisme al barri per a millorar la convivència i cuidar-lo 
més. 

Informe executiu del procés participatiu del Pla de barris de la Trinitat Vella.  Document redactat per les cooperatives Raons, Voltes i Spora.    Pàg 6/16 



 
 

 

 

Propostes relatives a l’habitatge 

 

Propostes relatives a l’ocupació, l’impuls econòmic i l’economia social 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL
PLA DE BARRI DE LA TRINITAT VELLA

Compra de Villa Piedad 
(Proposta traspassada 
pel teixit associatiu del 
barri) 

De esta manera conservamos una pequeña parte de nuestro “patrimonio 
arquitectónico”, una parte que nos habla de los orígenes del barrio. Objetivo: 
1.- Es un espacio ideal para impulsar la “trini solidaria”, por: a) Su situación 
(centro neurálgico del barrio). b) Sus espacios nos permiten. b.1.- Tener un 
almacén para alimentos envasados, almacén para neveras con alimentos 
perecederos, sala de preparación y de envasado..., b.2.-Desarrollar la otra 
faceta de la Trini solidaria”, la de atención personalizada a las famílias que 
nos piden ayuda, asesoramiento, soporte moral, ayuda económica puntual. 
c) La accesibilidad, Su aireación, Su iluminación natural... 2.- Convertir parte 
de su “patio” en una zona peatonal que complemente la plaza y sea un vial 
entre ella y el Casal de Gent Gran de l’Ajuntament en ctra. de ribas. Nota: Con 
esta demanda no queremos decir que el espacio sólo se dedique a lo dicho 
anteriormente, sería ideal que albergará otros proyectos de diferentes 
entidades, asociaciones..., que dinamicen nuestra “vida comunitaria”. 

Continuidad agentes TIC 
(Proposta traspassada 
pel teixit associatiu del 
barri) 

CONTINUIDAD AGENTES TIC ( xarxa net).Actualmente, se está ejecutando 
una prueba piloto en el centre civic-espai Foradada con dos personas que 
gestionan y ayudan a la tramitación de ayudas a personas con escasos 
recursos, es muy importante que ese servicio se quede instaurado en el 
barrio en previsión de la crisis económica donde cada día más más vecinas 
se verán obligadas a solicitar estas ayudas vía telemática. 

Creación del Aula de 
Medio Ambiente en el 
parque (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

CREACIÓN DEL AULA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO EN EL PARQUE. 
Objetivo: Durante el mandato anterior se pidió su creación: Un espacio físico 
concreto que alberge exposiciones, talleres, centro de información, archivo 
de documentación, centro de recepción de visitar escolares que trabajen el 
tema, de grupos de jubilados, vecinos y vecinas de Barcelona durante el fin 
de semana... Que mejor sitio que parque, ¿no? En un primer momento se 
habló de diferentes “locales” susceptibles de acoger el aula, nosotros 
comentamos que un posible local era el que hay debajo de la pista de 
automodelismo, habían sido un almacén de barcos en miniatura cuando el 
lago se utilizaba para hacerlos navegar..., poner una pared de vidrio que miré 
al lago, iluminación correcta, toma de luz... 

Rehabilitació energètica  Promoure la rehabilitació energètica d'edificis 
Rehabilitació finques  Programa de finques d'alta complexitat 
Millores dels habitatges 
(Sortida estand mòbil 1) 

Adequació dels habitatges del Carrer Foradada tocant a Via Barcino, 

Promoure l'accessibilitat 
als habitatges (Sortida 
estand mòbil 2) 

Promoure la rehabilitació dels edificis per a instal·lar-hi ascensors i facilitar 
l'accessibilitat als habitatges, sobretot per a la gent gran. 

Accés a l'habitatge 
(Sortida estand mòbil 3) 

Millorar i facilitar l’accés a l’habitatge com un dret bàsic, per exemple 
fomentant més programes de HPO al barri. 

Teixit comercial  Donar suport al teixit comercial i econòmic 
Programes formatius  Fomentar l'accés al mercat de treball a través de programes formatius 
Continuidad agentes tic  Durante esta dura época es muy necesario el trabajo de personal técnico 

que ayudan al trámite de ayudas a personas que tienen escasos 
conocimientos de tramitar dichas ayudas de manera telemática. Por ello 
solicitamos que se amplíe en el tiempo este servicio tan necesario en 
nuestro barrio. 
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Oficina de Promoció 
Econòmica (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

la idea es la creació de una oficina de alta visibilitat i amb lligams amb els 
agents educatius del territori. Que canalitzi les inquietuds i necessitat del 
joves i adults cap a la formació laboral al ampli ventall de entitat de 
Barcelona, orientant al usuari i fen l'acompanyament cap a la formació me 
adient al seu proses i moment, també orienta i dona suport a nivell laboral 
a persones emprenedores i joves empresaris , posa en contacte el teixit 
productiu i l'enpreneduria, explora el cooworking i els nou formats de 
teletreball, tot aixo a un barri on actualment no existeix cap obertura a la 
resta de la ciutat, i estem en un aïllament endogàmic que no perment el 
desenvolupament del l'economia dels seu habitants. es per aixo que han de 
aportar-se recorso municipals de un nivell de ciutat , amb un visio 
supraterritorial, on la premisa sigui la promocio cap a la resta de barcelona 
per que aixo repercuteixi en el territori de trinitat vella. 

Potenciar les 
competències (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Especialment l’autonomia en la recerca de feina, a partir de la identificació 
de les motivacions i els interessos per al foment d’itineraris formatius que 
es puguin completar 

Suport al col·lectiu de 
gent adulta (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Formació professionalitzadora d’adults (majors de 40 anys) o a persones 
en atur amb llarga durada. 

Suport a joves 
desocupats (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Acció especifica adreçada a joves que normalment estan al voltant del 
centre civic. la majoria d'ells son d'origen marroqui. Uns tenen titols de 
cicles mitja/superior 

Formació 
professionalitzadora per 
al jovent. (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Possibilitat d’adquisició d’eines i experiència laboral com a procés 
empoderador. El col·lectiu de joves és un públic diana al qual oferir eines en 
aquesta línia. 

Continuar suport al grup 
autogestionat de costura 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Seguir donar suport al grup autogestionat del taller de costura, ja que hi ha 
possibilitat de formar una entitat que es dedica a la confecció artesanal, 
étnica i es pot convertir en una sortida laboral. 

Suport a la regularització 
administrativa. (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Donar continuïtat al projecte de regularització de persones en situació 
administrativa irregular a través de la incorporació al mercat de treball i 
contractes de treball. Vinculació amb altres projectes com el treball de 
recollida de ferralles. 

Mirar més enllà del barri 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Oferir oportunitats més enllà del barri és una labor important a l’hora de 
construir itineraris i connectar amb idees i projectes innovadors que 
s’estan duent a terme.. Això suposa superar algunes barreres, com per 
exemple la dificultat de mobilitat (facilitant l’accés als títols de transport). 

Oficina de promoció 
econòmica 

Posar en valor i aprofitar els recursos interns: treball en xarxa per tenir molt 
clar tot els projectes en marxa al barri en temes d'ocupació. Creació de una 
oficina de promoció econòmica d’alta visibilitat i amb lligams amb els 
agents educatius del territori, que canalitzi les inquietuds i necessitat del 
joves i adults cap a la formació laboral 

Suport al teixit comercial 
que existeix (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Pensar com facilitem la seva existència i promoció perquè siguin agents 
motors en l’ocupació del barri. Incentivar que negocis com les fleques, 
fusteries o cristalleries del barri (o negocis d'aprenentatge del barri) acollin 
a personal en plans de formació: dòna suport als joves per trobar feina, i 
als negocis del barri per reforçar-se. 

Convertir els esports en 
oportunitats laborals 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Cursos de dinamitzadors esportius (potser relacionat amb la calistènia), 
fomentant l’intercanvi entre barris. 

Cursos de parcs i jardins 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Tornar a incentivar programa de beques i treball en parcs i jardins donada 
la situació de Covid, on es pot promoure l’ocupació a l’aire lliure. 

Regularitzar el treball de 
recollida de ferralles 
(Trobada temàtica sobre 

La recollida de ferralles és una realitat present al barri que forma part de 
l'economia submergida. La seva regulartització i reconeixement donaria 
protecció en drets laborals de les persones que exerceixen aquesta tasca. 
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ocupació) 
Potenciar les 
competències TIC 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Fomentar l'assessorament i formació en competències TIC, especialment 
per a gent major de 45 anys amb dificultats en aquest àmbit. Per exemple 
es proposa la promoció d’un Punt Òmnia (punt de suport a l’accés a les 
noves tecnologies per a tothom). Ara mateix s’utilitza la biblioteca i el 
centre cívic amb agents TIC, dins de la XARSE, amb llista d’espera per 
atendre les consultes. Aquests espais són insuficients. s’hauria de fer 
cerca de nous espais com el centre cívic. Accés al recurs i a la 
connectivitat. 

Condicionament d'un 
espai TIC al barri (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Facilitar un punt TIC tipus Punt Omnia al barri com a punt d'accés i 
divulgació de les TIC i la connectivitat 

Promoure la Formació 
professional (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Oferir més espais de formació professions com els que ofereix el 
Dispositiu de treball als barris de Barcelona Activa amb l’objectiu 
d’homologació tipus carnets professionals i/o certificats de 
professionalitat. Incorporar nous sectors professionals amb més demanda 
com ara: prevenció de riscos laborals, logística (plataforma elevadora, 
carretons, etc), distribució, manipulació d’aliments, etc. 

Formació d’oficis en 
sectors amb sortides al 
mercat laboral (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Facilitar la formació específica en oficis amb prou demanda laboral, 
sobretot pels més joves. Alguns d’aquests oficis són: mosso de magatzem, 
repartidor de missatgeria.... 

Formació en 
competències 
lingüístiques (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Facilitar més espais formatius en idiomes, principalment cursos de català i 
castellà. Actualment a l’escola d’adults (carrer Madriguera) s’ofereix aquest 
servei però és insuficient. 

Suport a la regularització  Fer una actuació integral que combini formació amb homologació 
d’estudis i facilitar la regularització de persones en situació administrativa 
irregular a través de la incorporació al mercat de treball i amb contractes 
laborals. 

Generació d’un Punt Info 
Jove al barri (Trobada 
temàtica sobre ocupació) 

Acompanyament als joves, després dels estudis, per a promoure la inserció 
en el món laboral (com a St. Andreu). Aprofitar els espais que ja existeixen 
al barri. 

Convertir els esports en 
oportunitats laboral 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Aprofitar el parc i la zona de Calistenia com a espai per a fer formacions 
vinculades a l’esport o a la gestió del propi espai públic (per exemple 
jardineria). 

Reforçar la intermediació 
laboral amb les empreses 
(Trobada temàtica sobre 
ocupació) 

Fomentar la possibilitat de fer hores de pràctiques en empreses com a 
integració al món laboral ja que acaba sent una bona carta d’entrada a 
possibles feines. 

Potenciar ocupacions 
vinculades a noves 
tecnologies. (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Implementar programes d’ocupabilitat vinculats a les noves tecnologies i 
sectors econòmics incipients com l’e-commerce. Aquesta proposta seria 
vinculable a l’Institut Escola del barri, que està especialitzat en aquest 
camp. 

Inserció laboral de joves a 
comerços i serveis del 
barri (Trobada temàtica 
sobre joves) 

Generar aliances amb el teixit econòmic del barri per a impulsar localment 
l’economia del petit comerç i reduir l’atur juvenil a través de programes 
d'inserció laboral 

Recursos en ocupació 
juvenil (Trobada temàtica 
sobre joves) 

Promoure recursos específics en ocupació juvenil 

Impulsar la formació dual 
per a joves (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Oferir més espais de formació dual amb contractació de qualitat, formar 
als joves al mateix temps que es facilita la seva inserció laboral amb un 
contracte de treball 

Formació en 
competències 

Ampliar la formació en idiomes per adults. Més espais d’adults per a 
aprendre idiomes, sobretot català i castellà, per poder trencar amb la 
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lingüístiques (Sortida 
estand mòbil 3) 

barrera idiomàtica de moltes veïnes del barri. Ara mateix només hi ha un 
centre d’idiomes per adults. 

Fomentar les cures i 
l'assitència social a al 
gent gran (Sortida estand 
mòbil 1) 

Tenir un espai per oferir feina de cures i acompanyament a la gent gran, 
tenint en compte que hi ha l’elevada xifra de persones en atur al barri i que 
també hi ha molta gent gran sola que podria necessitar acompanyament. 

Formació professional per 
al jovent (Sortida estand 
mòbil 1) 

Promoure més cursos de formació professional per als joves. Per exemple 
de soldadura, jardineria, etc. 

Ampliar l'oferta de 
formació secundària i 
professional per als joves 
(Sortida estand mòbil 1) 

Fer més instituts i espais de formació professional al barri perquè els joves 
puguin seguir la seva formació passats els estudis de primària i no hagin 
de marxar del barri. 

Acompanyament a la 
joventut per a la inserció 
laboral (Sortida estand 
mòbil 2) 

Programes d’acompanyament pels joves perquè quan acaben els estudis 
de secundària puguin escollir que volen fer i tinguin més oportunitats 
formatives i laborals. 

Ampliar teixit comercial 
(Sortida estand mòbil 2) 

Ampliar el comerç al barri, sobretot amb tendes perquè els joves puguin 
comprar. 

Comprar Villa Pietat per a 
ubicar-hi la Trini Solidària 
(Sortida estand mòbil 3) 

Comprar Villa Pietat per a que sigui per a les veïnes del barri. Es proposa 
des de l’ASSVV que sigui un espai que serveixi de local a la xarxa de la trini 
Solidària i també com a espai d’esdeveniments per a les entitats del barri. 
Aprofitar per obrir un carrer fins al futur casal d’avis. 

Reformar els locals del 
Passadís (Sortida estand 
mòbil 3) 

Adequació i millores dels interiors dels locals del passadís de la Trinitat. 

Dinamització a les zones 
esportives de l'espai 
públic (Sortida estand 
mòbil 3) 

Promoure que hi hagi monitors dinamitzant els espais esportius del barri, 
per exemple a la zona de la Calistènia. 

Formació en 
competències 
lingüístiques (Sortida 
estand mòbil 1) 

Promoure la formació en idiomes per a adults per a trencar la barrera 
lingüística, sobretot amb les dones. 

Promoció de programes 
d’ocupació juvenil 
integrals (Sortida estand 
mòbil 3) 

Promoure programes d’ocupació juvenil integrals, que fomentin la formació 
i la inserció laboral, apostant per a aconseguir la regularització de papers. 

Ampliar teixit comercial 
(Sortida estand mòbil 3) 

Ampliar l’oferta i el teixit comercial al barri, les adolescents tenen ganes de 
poder comprar més al barri i no anar fora a grans centres comercials. 

Adecuación locales 
passadís de la Trinitat 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

Adecuar y dignificar los locales que hay en el passadís de la Trinitat, sede 
de las entidades: Caja de Pandora, Triniteiros, Espai Barcino, Perro de 
Paterna, Trini Solidaria, Cap Grossos, Comisió de Festes, Associació de 
comerciants, Associació de Veïns i Veïnes y Grup de Dones. Objetivo: Una 
vez acabadas las obras de dignificación del passadís de la Trinitat es 
necesario seguir potenciando el espacio, creemos que ahora se debe poner 
atención en la adecuación de estos espacios, es necesario dedicar una 
dotación económica para desarrollar proyectos en esa línea, de esa 
manera continuaremos apoyando las actividades sociales que en ellos ser 
realizan y adecuaremos sus espacios que están quedando obsoletos por 
falta de dotación económica adecuada a las necesidades reales. 

Accessibilitat al barri  Millorar l'accessibilitat del barri (escales mecàniques al Passadís i fer 
reversibles les exisetnts) 
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Arreglo y conectividad en 
los locales del Passadis, 
Espai Via Barcino, 
AVecinos y Grup de Dones. 

Consideramos que es el nucleo activo de las entidades de nuestro 
barrio. Y llevan unos años ya que precisan de unos arreglos vitales (luz, 
techos y lavabos). Esperamos que en este nuevo Pla de Barris, si se 
acuerden de los locales en los que las entidades se dejan tantas horas 
en trabajar sin ningún ánimo de lucro por su barrio. 

Arreglo locales pasadis  Mi propuesta es sobre el arreglo de los locales que están dentro del 
pasadis ya que las entidades que hacen uso tienen problemas 
eléctricos y de agua. 

Espacios frescos  Aprovechando los espacios verdes que tenemos en el barrio, tanto el 
parque del metro como el parque de las aguas, dotarlos de zonas Wi-Fi 
y rehabilitar las zonas dañadas. 

Reforma locals passadis  Com aglutinador de gran part de les entitats i per tant l'activitat social 
que es fa al barri, caldria fer una reforma integral dels locals que fans 
servir les esmentades entitats. Per altra banda, donada la ubicació dels 
locals, hi ha una total falta de cobertura mòbil, fóra bo instal·lar wifi 
públic perquè les persones que hi fan les activitats no quedin aïllades. 

Locales de passadis 
arreglos 

Adecuar los locales de las entidades, ya que realizan muchas 
actividades tanto culturales como sociales para nuestro barrio. 

Arreglos de locales  Considero que una parte fundamental de actividad del barrio esta 
situada en el passadis, es por ello que seria fundamental después del 
arreglo que se esta haciendo el el tunel, adecuar los locales 
(electricidad, techos y lavabos) del nucleo de entidades activas del 
barrio. 

Manteniment de les pistes 
esportives (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Millorar les condicions de les pistes del barri i fer un manteniment més 
regular, en concret del camp de futbol on cal un punt de llum 

Instal·lació de punts 
d’aigua (Trobada temàtica 
sobre joves) 

Instal·lació de més punts d'aigua a l'espai públic del barri, sobretot a la 
zona de Calistènia 

Adequació de l’espai 
esportiu de la Calistenia 
(Trobada temàtica sobre 
joves) 

Facilitar que l’espai aculli més activitats esportives; per exemple 
construcció de 2 carrils de carreres 

Creació de taulells 
informatius a zones 
obertes del barri. (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Taulells públics amb informació adreçada als joves sobre diversos 
aspectes que els poden resultar d'interès com: tallers, recursos 
disponibles al barri, programes de Barcelona Activa. 

Instal·lar xarxa wifi oberta 
a l’espai públic (Trobada 
temàtica sobre joves) 

Facilitar la connectivitat a l’espai públic en llocs estratègics i en obert, 
sobretot en época covid 

Padel per a Trinitat Vella  Proposo la creació d'un espai per a la creació de 4 pistes de padel. És 
un esport en auge i no podem participar els afeccionats a aquest 
esport en el nostre barri. Llocs apropiats tenim, on no costaria molt la 
posada en marxa d'aquesta iniciativa. El parc de Triitat Vella seria un 
lloc idoni i de pas seria una manera d'augmentar l'ús del paque. 
L'objectiu final seria la fundació d'un club de Padel que augmenti i doni 
suport a l'esport basi, que tots sabem és el motor de la inclusió i la 
solidaritat en el nostre barri. A més de ser un esport de gran acceptació 
per a totes les edats i tots dos sexes 

Posar escales mecàniques 
al passadís de la trinitat, 
unió entre el carrer Mare 
de Déu de Lorda i Via 
Barcino 

Crear una segona actuació al passadís que acabi amb la instal·lació 
d'escales mecàniques 
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Posar un escenari retractril 
a la nova sala d'actes del 
Casal de Barri de Porta 
Trinitat 

L'objectiu és poder tenir una sala d'actes molt més gran que la 
dissenyada, una sala d'actes que sigui més gran que la que tenim al 
centre civíc de foradada 

Canviar el sol que hi ha a 
la zona infantil de la plaça 
de la Trinitat 

Posar cautxu o suro enlloc del terra que tenim en l'actualitat, 

Entorns de l'institut-escola 
Rec Comtal 

En un document lliurat al tècnic del PB i a la consellera de barri signat 
per 15 entitats del barri, es demana la creació d'un disseny i la seva 
realització 

Remodelació i dignificació 
del parc de les aigües en 
trinitat nord 

Recuperar la zona verda amb la creació de diferents espais publics, 
zona infantil, llac surtidor, circuit de bicicletes… 

Posar a les escales 
mecàniques que ja hi ha al 
barri doble sentit de 
pujada i de baixada 

En un document lliurat al tècnic del PB i a la consellera de barri signat 
per 15 entitats del barri es fa referència al tema 

Interevenció per a la 
mobilitat segura a Via 
Barcino (Sortida estand 
mòbil 1) 

Promoure intervencions per a reduir la velocitat del carrer Barcino, 
sobretot a la zona del pas de vianants del carrer Madriguera. Col·locar 
un pas de vianants elevat en aquell punt, 

Ampliar zones 
d'aparcament (Sortida 
estand mòbil 1) 

Més zones d’aparcament al barri, en els carrers o en un espai a part. 

Interevenció per a la 
mobilitat segura a Via 
Barcino 

Col·locar més passos de vianants al carrer Barcino per a facilitar la 
circulació i seguretat dels vianants, es una via on els cotxes van a molta 
velocitat. 

Millorar la connexió per a 
vianants entre ell barri i el 
parc del riu Besós (Sortida 
estand mòbil 2) 

Construcció d’un pont elevat a la zona de la presó que connecti el barri 
amb la zona del riu Besós. Ara mateix han d’anar per Vallbona. 

Escales mecàniques al 
passadís (Sortida estand 
mòbil 2) 

Instal·lació d’escales mecàniques al passadís per a millorar-ne 
l’accessibilitat. 

Manteniment vegetació i 
mobiliari (Sortida estand 
mòbil 2) 

Millorar el manteniment de la plaça del Dret dels infants: cuidar la 
vegetació de la mitgera, arreglar els bancs de fusta, etc. 

Construcció d'un Parc 
infantil entorn la Via 
Barcino (Sortida estand 
mòbil 2) 

Construcció d’un parc infantil al carrer Barcino, els que hi ha actualment 
al barri queden lluny d’aquella zona. 

Escales mecàniques al 
passadís (Sortida estand 
mòbil 2) 

Instal·lació d’escales mecàniques al passadís per a millorar-ne 
l’accessibilitat. 

Millores de l'accessibilitat 
als carrers (Sortida estand 
mòbil 2) 

Instal·lació d’unes escales mecàniques de baixada al carrer Vinya llarga 

Millorar la recollida 
d'escombraries i els 
models de papareres 
(Sortida estand mòbil 2) 

Instal·lar més contenidors als barris i promoure sistemes perquè no es 
llenci la basura a les papereres. Per exemple es poden instal·lar 
papereres amb tapa com a Bon Pastor 

Manteniment vegetació 
plaça Trinitat 

Replantar i millorar el manteniment de la vegetació de la plaça de la 
Trinitat, en general no es cuida i s’arrenquen les plantes. 

Escales mecàniques al 
passadís (Sortida estand 
mòbil 3) 

Instal·lació d’escales mecàniques al passadís per a millorar-ne 
l’accessibilitat. 
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Millores i manteniment del 
Parc de la Trinitat (Sortida 
estand mòbil 3) 

Millores i manteniment del Parc de la Trinitat: millorar l’accessibilitat, 
arreglar l’espai infantil 

Millores parcs infantils 
(Sortida estand mòbil 3) 

Canviar el terra de sauló del parc infantil de la plaça de la Trinitat per a 
terra de cautxú 

Millorar la recollida 
d'escombraries i els 
models de papareres 
(Sortida estand mòbil 3) 

Posar més papereres i contenidors al barri, està molt brut sempre. 

Mobilitat segura per a 
vianants (Sortida estand 
mòbil 3) 

Posar cartells de reduir la velocitat al Carrer Ma de Deu de Lorda, als 
voltants de la plaça i davant les escoles. 

Millorar els espais de jocs 
infantils (Sortida estand 
mòbil 3) 

Millorar i ampliar els elements dels jocs infantils, per exemple col·locar 
gronxadors en tots els parcs del barri. 

Millorar els espais de jocs 
infantils (Sortida estand 
mòbil 3) 

Ampliar els parcs infantils i fer zones de jocs que no siguin només per 
als més petits, per exemple al parc de la Trinitat espai per a jocs per 
més grans. 

Més fonts d'aigua (Sortida 
estand mòbil 3) 

Posar més fonts d’aigua al barri. 

Il·luminació a l'espai públic 
(Sortida estand mòbil 3) 

Millorar la il·luminació de l’espai públic perquè en moltes zones sents 
por quan camines pel carrer a la nit 

Escaleras mecánicas en el 
passadís de la Trinitat 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

COMPLEMENTAR LA UTILIDAD DE LAS TRES ESCALERAS MECÁNICAS 
existentes en el barrio de manera que puedan ser utilizadas para subir 
y para bajar. Objetivo: Facilitar la movilidad de manera especial para 
una parte de vecinos y vecinas con más dificultad. 

Escenario retractil en el 
Casal de Barri (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

DOTAR DE UN ESCENARIO RETRACTIL A LA SALA DE ACTOS DEL CASAL 
DE BARRI de Porta Trinitat. Objetivo: Dotar a la sala de uso doble con el 
mayor aforo posible tanto en actos con necesidad de escenario como 
de los que no lo necesitan (de manera especial los segundos), 
asambleas, consell de barri, procesos participativos... (valorar que las 
sillas sean también rectractiles). 

Adecuación Centre Cívic 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

El Centre Cívic con sus dos espacios, l’Espai Barcino i Foradada, està en 
una situación parecida al punto anterior, necesita una revisión de sus 
instalaciones, necesita mejorar algunos de sus espacios que ya 
comienzan a estar deficitarios 

Dignificar carrer Alt 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

Proyecto y presupuesto para dignificar el carrer Alt (entrada a la sala 
d’actos del C.C.-Foradada). 

Realizar fase tres del 
paseo de Rec/Ronda 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

REALIZAR LA FASE TRES DEL PASEO DE REC/RONDA entre el final de la 
actuación 2 i la losa del metro, está actuación debe comportar el 
cambio de la reja metálica actual de la piscina por una completamente 
transparente para evitar un peligroso “rincón oscuro a la vista pública”, 
situación actual.Esta propuesta incluye: - Proveer una dotación 
económica para continuar con la figura del “monitor deportivo”.- Volver 
a crear un proceso participativo para revisar el proyecto original 
aprobado en el PB anterior 

Puntos de internet en 
diversos espacios del 
barrio (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

COLOCACIÓN DE COBERTURA DE INTERNET en diferentes edificios y 
zonas públicas del barrio (casal de barri, casal de gent gran, locales del 
passadís de la Trinitat,parques y plazas públicas del barri...) con 
limitación horaria. Objetivo: potenciar el espacio público. 

Campaña de civismo 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

DISEÑO Y LANZAMIENTO DE UNA CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL 
CIVISMO. Objetivo: Igual que se implantó en nuestro barrio la campaña 
“Jo soc de la Trinitat Vella” en el pasado PB para el fomento de la 
limpieza. Creemos oportuno hacerlo con el presente PB pero esta vez 
para abordar el tema de la inseguridad y comportamientos incívicos, ya 
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que es uno de los problemas que más nos preocupa como vecinos y 
vecinas. Atención especial a las acciones nocturnas 

Remodelar el Parc de les 
Aigües (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

REMODELAR EL PARC DE LES AIGÜES (TRINITAT NORD). 
Objetivo:Dignificar el Parc de les Aigües para que vuelva a ser una zona 
verde de referencia en el barrio. Actualizar y ampliar la zona de juegos 
infantiles, recuperar la fuente-lago, circuito de bici… 

Adecuación Parque de la 
Trinitat (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

ACTUACIONES EN EL PARQUE DE LA TRINITAT:- Actuación en el 
mantenimiento, que ahora muestra un avanzado deterioro- Plantación 
masiva de árboles en la zona alta y surtidor de agua en medio del lago 
(sonido coches). Eliminar zona “laberinto de setos” para ampliar los 
usos del parque con una zona deportiva polivalente-- Dignificar los 
aseos públicos del parque con cambio de tazas, picas de agua, luz y 
limpieza diaria;..- Crear un servicio de monitores que pongan algo de 
orden en el uso de las pistas actuales (punto 14). - Poner una “tanca de 
fusta” a la zona infantil. -Adecuar el bar de obra de la parte alta y 
dedicarlo para lo que se diseñó en su día. Mejorar la accesibilidad para 
los usuarios y usuarias con movilidad reducida. Objetivo: Equiparar los 
servicios y mantenimiento del parque a los del resto de la ciudad. 

Entornos Institut-Escola 
Rec Comtal (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

ENTORNOS INSTITUT-ESCOLA REC COMTAL: carrer Parafrugell, 
pendiente parterres verdes del metro… 

Complementar pantallas 
acústicas Ronda (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

COMPLEMENTAR LAS PANTALLAS ACÚSTICAS ACTUALES ENTRE EL 
BARRIO Y LAS RONDA CON UNA SOLAPA que dirija el ruido de coches 
hacia su interior (estilo Gran Vía entre rio Besós y plaça de les Glòries) Y 
AJARDINAR CON ARBOLES LA PARTE QUE MIRA AL BARRIO. Objetivo: 
Actuar para reducir el grado de contaminación alto (acústico) y hacer 
más amable su visión desde el barrio 

Cambiar tierra de la zona 
infantil de la Pl. de la 
Trinitat (Proposta 
traspassada pel teixit 
associatiu del barri) 

CAMBIAR LA TIERRA DE LA ZONA INFANTIL DE LA PLAZA DE LA TRINTIAT 
POR CAUCHO Y LIMITAR CON UNA VALLA EL ACCESO A LAS ZONAS 
AJARDINADAS muy deterioradas en la actualidad por mal uso de los 
niños y niñas. Objetivo: Responder a la demanda que se efectuó desde 
antes del inicio de las obras de remodelación de la plaza y respetar la 
zona ajardinada impidiendo el acceso indiscriminado por parte de los 
niños (situación actual) 

Cambiar tierra de las 
zonas infantiles del barrio 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

Cambiar por caucho 

Soporte al plan de 
actuación 'Trinitat Neta' 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

SOPORTE AL PLAN DE ACTUACIÓN “TRINITAT NETA”: 1 Diseñar, dotar y 
dirigir una actuación pedagógica de concienciación sobre el buen uso 
de los contenedores de recogida de restos de los hogares del barrio, 
creando “una brigada de información” de personas para informar in situ 
y hacer hincapié en los denominados puntos “negros” (¿presencia 
rotatoria?). 2.- Fomentar el respeto al entorno de la plaza en cuento a 
zonas verdes se refiere. Dicho trabajo debería ser elaborado por los 
agentes cívicos, pero no vemos efectividad en nuestro barrio. 
3.-Mantener “una brigada de neteja” y pedirles que actúen en las zonas 
de “déficit de limpieza” que observamos objetivamente en el barrio:

3.1.- Determinadas calles. Plaza “drets dels infants”. 
Alrededores de algunas zonas de contenedores.  3.2.- Jardineras, 
parterres verdes interiores del barrio.  3.3.- Pequeñas actuaciones en 
vía pública. Objetivo:Concienciar a las vecinas y vecinos sobre la 
necesidad de mantener los espacios limpios. Hacer buen uso de los 
contenedores de recogida de basuras, e impulsar el empleo a partir de 
planes ocupacionales para desempeñar trabajos de información y 
concienciación.“Mantener” la vía pública y zonas verdes interiores con 
una ratio de calidad equiparable con el resto de la ciudad. 
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Recuperar la Masia de Can 
Oller (Proposta traspassada 
pel teixit associatiu del barri) 

<En el nostre petit barri tenim un racó oblidat del nostre patrimoni 
històric.Són les restes de la que vaser la masia de Can Oller, una masia 
saquejada per les tropes napoleòniquesi cremada el 17 de setembre 
de 1808 conjuntament amb altres masos i la ermita Hospital de la 
Santíssima Trinitat.Des de la nostra entitat, organitzem itineraris pels 
espais històrics i d’interès del barri. Ens trobem que en aquestes visites, 
no podem accedir a can Oller perquè està dins dels terrenys del CEM 
Trinitat Vella. D’altra banda, no està en condicions per a poder-ho 
mostrar, donat que hi ha una part soterrada i malmesa en perill 
d’ensorrament d’un mur de contenció. Veient el deteriorament i 
abandó d’aquestes restes catalogades com a patrimoni històric pel 
veïnat de la Trinitat vella, tenen pensat fer alguna actuació envers la 
seva conservació? Es podria crear un camí per poder accedir-hi des del 
carrer de Via Bàrcino? Aquesta és una demanda feta en reiterades 
ocasions en diferents trobades i reunions amb tècnics i consellers del 
districte des de la nostra entitat. 

Recuperar i restaurar el 
Xalet de Villa Piedad 
(Proposta traspassada pel 
teixit associatiu del barri) 

El Sr. Manuel Maria Sivatte i Llopart van ser els Promotors del Projecte, 
de la “urbanització Ciutat Colònia Jardí Trinitat”. El primer Xalet va ser 
inaugurat el 12d’octubre de 1915. El Xalet Villa Piedad vaser un dels 
primers habitatges ubicats en la plaça del Besos (actual Plaça de la 
Trinitat) i en el barri. És l’inici del Barri de la Trinitat.Aquestatorre o xalet 
és una de lesreivindicacions, per a la seva conservació y restauració 
com a casa museu. Es tracta de mantenir l’ambientació original tal i com 
eren aquestes cases de segona residència per estiuejar la classe 
mitjana i obrera. La idea és que aculli una exposició de la historia del 
Barri de la Trinitat. Que sigui un punt d’informació per els itineraris 
històrics, Rec comtal, Casa de les aigües de Trinitat, La presó de Dones, 
les penúltimes Hortes regades per les aigües del Rec Comtal, les lluites, 
les reivindicacions...Una altra de les primeres cases del barri que 
queden en peu son Villa Rosa Carrer Foradada nº 48, y la torre de Dos 
Planta Ausona con Foradada 53. Pensem que no s’haurien de perdre i 
que també es podrien recuperar i restaurar. La nostra intenció es que 
no es perdin les nostres arrels i mantenir la historia &nbsp;del Barri de 
la Trinitat. Amador. President de l’Associació comissió de la recerca i 
divulgació de la memòria de Trinitat Vella 

Emergència climàtica  Impulsar la xarxa d'espais climàticament confortables durant els pics de 
calor 

Vegetació autòctona  Demano que Parcs i Jardins plantin arbres i plantes autòcnones als 
parterres, als parcs i carrers.Arbres: alzines, roures, pins, cirerer d'arboç. 
Arbustos: boix, Plantes aromàtiques. 

Gestionar vegetació de 
forma més biodinámica o 
ecològica 

Demano que la vegetació de parterres, parcs, jardins i carrers es cuidin i 
gestionin d'una forma biodinàmica i ecològica.Que es tingui en compte 
que la vegetació és la casa d'insectes i aus. Que els espais verds siguin 
també espais de protecció i vida d'animals. 
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