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Taller de participació ciutadana 

13 de maig 2018 
 
 
 

10.00 acollida, inscripció per grups de treball 
 
 

GRUP A (verd) i B (Blau) 
- Com te imagines la plaça de trinitat Nord i que faries per mantenir una bona 

convivència?.  
Parlarem de l’espai públic, accessos, mobilitat i convivència  
 
GRUP C (vermell) i D (groc)  

- Quins equipaments són necessaris pel barri i que proposes pels baixos dels 
edificis nous que es construiran? 
Parlarem de equipaments, comerç, locals dels baixos  dels nous habitatges 

 
10.20 inici de la sessió en Plenari 
 
- Benvinguda 
- Presentació de les activitats del procés realitzat 
- Observacions a algunes propostes.  
- Presentació del funcionament del  taller  

 
11.10 Grups de treball 
 
-     Consensuar i prioritzar les propostes presentades 

 
12.15 Plenari. 
 
- Presentació per part dels grups de les diferents propostes consensuades per 

cadascun dels grups. 
- Preguntes, aclariments de las propostes pel resta de grups. 

 
 

 
Finalitza el taller a les 13.15 hores 
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REPENSEM TRINITAT NORD 

PROPOSTES 
 

GRUP A I B 
 
 

“COM FAIG PLAÇA? ” 
 

- Com te imagines la plaça de trinitat Nord i que faries per mantenir una 
bona convivència?. 

 
 
 

ESPAI PÚBLIC  
LA PLAÇA : 2.700m2 + 1.400m2 una zona de vianants del carrer Pare Manjon 

 
1. Elements per la plaça 
 

 Una plaça amb jocs infantils tingui sorral i el terra que sigui de cautxú (tou, per no fer-se 
mal). (25 suports+ taller de dones) 

 Una plaça enjardinada, de terra, amb arbres i plantes. (24 suports) 

 Una plaça amb un espai per un amfiteatre per fer activitats del barri: musica, teatre, 
activitats de la festa major... (com el que existeix a la pl. Lesseps) (12 suports) 

 Que els baixos que donen a la plaça siguin terrasses de restaurants i/o bars. (10 suports) 

 Que els baixos que donen a la plaça siguin per les entitats del barri 

 Una plaça a on es respiri un ambient tranquil i agradable (2 suports) 

 Una plaça que es pugui estar i passejar (14 suports) 

 Una plaça amb ambient familiar i segura   (4 suports) 

 Una plaça que tingui espai per la gent gran. (3 suports) 

 Un lloc de trobada, de conversa. (12 suports) 

 Una plaça il•luminada (2 suports) 

 Una plaça amb una font. (3 suports) 

 Una plaça amb bancs per seure. (10 suports) 

 Una plaça que sigui un punt de trobada (12 suports). 

 Un WC públic (1 suport). 

 Una plaça que es pugui tancar de nit. (2 suports) 
 
 
 

Dins o fora de la plaça? 
 
2. UN ESPAI PELS GOSSOS un espai d'esbarjo per a gossos. (5 suports) 
 
3. HORTS URBANS I ESPAIS NATURALS Aprofitar la reordenació de la zona nord per crear 
horts urbans i espais naturalitzats. (5 suports+ taller diversitat cultural) 

 
4. ESPAIS ESPORTIUS (+taller de joves) 
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Caldria espais per a diferents pràctiques esportives:  

 un skatepark (2 suports) 

 una pista de criquet. (2 suports) 

 Un espai per jugar a pilota, (3 suports) 

 Aparell de Gimnasia (3 suports) 

 Pista de patinatge (1 suports)   
 

 
 
ACCESSOS I MOBILITAT 
 
 
5. ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES FER-LO TOT ACCESSIBLE, sense barreres 
arquitectòniques 

 En la reforma de la zona nord per salvar els desnivells, caldrien ascensors,  no només 
escales mecàniques, cal tenir en compte les persones grans. (9 suports) 

 Per facilitar l'accés caldria una rampa que rodegi la zona nord, amb arbres, zona verda i 
un carril bici. (1 suports+ taller diversitat funcional) 

 
OBSERVACIÓ En la reforma amb la que s’està treballant, la plaça central i els seus 
accessos tindran un desnivell progressiu per tal d’evitar al màxim les escales i facilitar 
l’accés a través de rampes. 

 

 
6. SENYALITZACIÓ AMB PICTOGRAMES 
Caldria senyalitzar amb pictogrames tots els serveis del barri per fer-los accessibles a tothom. (4 
suports + taller diversitat funcional) 

 
7. APARCAMENTS AL BARRI  
Falten places d'aparcament i els carrers estan plens de cotxes. Cal repensar les zones 
d'aparcament i crear nous aparcaments a la zona nord per resoldre aquest dèficit.  
(9 suports). 

 
OBSERVACIÓ En els nous edificis d’habitatge es poden construir fins a 280 places 
d’aparcament. Es perdran els aparcaments que ara hi ha davant la presó (40) i els 
que hi ha en bateria a Pérez del Pulgar (50). Però es mantindrà una filera 
d’aparcament a Pare Pérez del Pulgar. 

 
8. OBRIR EL BARRI PER LA MERIDIANA, GESTIONAR MILLOR LES DIRECCIONS DELS 
CARRERS PER TAL DE NO DONAR TOTA LA VOLTA AL BARRI (2 suports). 

 
9. CONNEXIÓ AMB EL RIU BESÓS  
Construir la passera que connecti el barri amb la llera del riu Besós. (3 suports+ taller diversitat 
cultural). 
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CONVIVÈNCIA I CIVISME 
 
10. CAMPANYA DE FOMENT DEL CIVISME i LA CONVIVÈNCIA 
 

 Dirigida als propietaris de gossos: tenir cura amb els seus excrements i del perill de 
deixar-los lliures (5 suports + grup de persones de l’escola d’adults+ taller de dones + 
diversitat cultural). 

 Dirigida a la població en general pel foment del reciclatge d’escombraries.  
(3 suports). 

 Dirigida a la població en general que promoguin el coneixement mutu de la diversitat 
humana, diversitat cultural : ESTEROTIPS (3 suports). 
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GRUP C I D  
 
COM DINAMITZAR I DONAR VIDA AL BARRI”  
Quins equipaments són necessaris pel barri i que proposes pels baixos dels 
edificis nous que es construiran? 

 
2. EQUIPAMENTS I USOS DELS LOCALS DELS NOUS 
EDIFICIS 
 
 
 
 
 
 

Hi ha 3 nous equipaments: 
 

E.01 – 1.257 superficie máxima m2 - 3.600 superficie de sostre máxima m2 
E.02 – 909 superficie máxima m2 - 2.000 superficie de sostre máxima m2 
E.03 – 835 superficie máxima m2 - 2.500 superficie de sostre máxima m2  

 

Previst en locals 2.800m2 

 

A saber:  

A PORTA TRINITAT es té previst:  

- Un edifici  amb: Auditori, oficines, servei de PIAD (Punt d’Informació i Atenció a Dones), 

despatxos per a entitats i sala de reunions. 

- Un edifici pisos per a joves: te previst 70 pisos per a joves 

- Un edifici pisos per persones grans: Te previst 100 pisos tutelats per a gent gran. 

CARRETERA DE RIBAS, EDIFICI VERD :  

- Casal per a Gent Gran  
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11. CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  
Un centre de formació professional vinculat amb les arts visuals, imatge i so, entre d'altres. . Un 
centre pels joves del barri i que pugui atraure joves d'altres barris que vinguin a estudiar aquí. 
(taula de treball Trinitat vella +11 suports). 

 
OBSERVACIÓ Un centre de formació professional especialitzat, no un institut, es pot situar en 
un equipament de 2.000-2.500 m2.  
 
12. CENTRE D’ESTUDIS  PROFESSIONALS  
Centre orientat a cursos per a la inserció laboral de joves i dones principalment (6 suports). 
 
 
13. AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA  
Una aula d'extensió universitària que apropés la universitat al barri i exercís com a pol d'atracció. 
(9 suports + grup de persones de l’escola d’adults). 
 
 
14. ESTUDI CINEMATOGRÀFIC  
Un equipament de ciutat que podria portar el nom de José Antonio Bayona, veí del barri. L'estudi 
cinematogràfic podria ser un pol d'atracció econòmica i cultural. (10 suports).  
 
OBSERVACIÓ: No tenim criteris però ocuparia un dels dos edificis d’equipament (2000-
2500m2). 

 
15. UNA NOVA ESCOLA D’ADULTS  
L'escola d'adults es troba actualment a l'edifici del carrer Madriguera i necessita més espai i en 
millors condicions. Es proposa traslladar-la a un dels locals dels nous edificis d'habitatge. (7 
suports+ taula de treball Trinitat vella). 
 
OBSERVACIÓ No tenim criteris. L’actual té poc més de 100m2. Caldria comptar uns 200-
300m2. 
 
16.RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS  
Es proposa fer una residència per a estudiants universitaris que doti Trinitat Vella d'un 
equipament de ciutat que atregui joves universitaris al barri. (5 suports+ taula de treball Trinitat 
vella). 
 

17. CASAL DE JOVES 300-450m2 
Es proposa un Casal de Joves autogestionat. L'Espai Via Bàrcino és un espai petit que es 
comparteix amb d'altres usos i es tanca a una determinada hora. Es proposa un espai 
insonoritzat que respongui a les necessitats dels joves, i que estigui obert a tots els joves que el 
vulguin utilitzar. (6 suports+ taula de treball Trinitat vella). 
 
18. ESPAI PER A JOVES 300-400m2 
L'Espai Jove Via Bàrcino ha quedat petit. Caldria un Espai Jove com el de Garcilaso que oferís 
espais per a la creació artística dels joves (teatre, cine, foto, música...) incloent bucs d'assaig 
insonoritzats. (9 suports+ taller de joves). 
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19. LOCAL PER INFANTS 3-14anys: ESPAI PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, 
D’ESPLAI, LUDOTECA 350-500m2 de sostre 
Espai per activitats extraescolars, i per un esplai de lleure, per repàs d’estudis (4 suports). 
 
20. SALA D’ACTES POLIVALENT 
Un gran espai per a celebracions diverses (casaments, naixements, finals d’estudis...) Que es 
pugui fer teatre, espai trobada de dones....  
Espai per facilitar la reunió de grup d'autoajuda (relacionats amb narcòtics,  
alcohòlics, malalties, etc.) Hi ha un espai similar al Casal L'Harmonia de St. Andreu. 
Un espai polivalent que també es pugui llogar segons les necessitats. Existeixen espais similars 
en municipis propers com Badalona. (3 suports+ grup de persones de l’escola d’adults+ taller de 
dones). 
 
 
21. CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIAL   
Un centre de teràpies. Un lloc on es puguin fer  activitats terapèutiques per a persones amb 
necessitats especials : Logopèdia, estimulació precoç, integració sensorial, gestió emocional...   
(1 suports+ taula de treball Trinitat vella). 
 
 
22. CENTRE D’OCI I CULTURA  I REFLEXIÓ SOBRE LA INTERCULTURALITAT. 
Un espai on es puguin intercanviar experiències culturals, educatives i comunitàries.  
(7 suports+ taller de diversitat cultural). 
 
 
23. MENJADOR SOCIAL. 
es una organització pública de beneficència per a donar menjar gratuïtament  o amb una petita 
contribució per a persones amb escassos recursos econòmics.  Funcionen amb  coordinació, 
generalment, amb els bancs d’aliments. Els menjadors populars estan recolzats per 
organitzacions sense ànim de lucre. (1 suport). 
 
24. MANTENIR UN MÒDUL I EL FRONTAL DE LA PRESÓ i PRESERVAR LA MEMÒRIA DE 
LA PRESÓ.  
Cal preservar la memòria de la presó de Trinitat com a símbol del barri, tot i l'enderroc. Potser es 
podria conservar una part de la façana com a equipament del barri. 
Es podria utilitzar per fer exposicions i acollir l'arxiu històric de Trinitat Vella, que manté la 
memòria del barri. (5 suports+ taula de treball Trinitat vella). 
 
OBSERVACIÓ Es podria conservar l’estructura de l’edifici que correspon parcialment amb 
l’equipament E.01, a l’extrem dret de la façana actual. 
 
 
25. LOCALS PER A ENTITATS 
Calen locals per a entitats del barri i es podrien aprofitar els baixos dels nous edificis per aquest 
ús. (13 suports). 
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26. LOCAL PER A LES CARROSSES DE LES FESTES 
Es necessita un local amb unes característiques que permetin guardar, arreglar i guarnir les 
carrosses que s'utilitzen per les festes del barri, uns 4 cops l'any. Actualment són a unes naus 
del carrer Espronceda, lluny del barri i en unes condicions que no permeten treballar-hi. Es 
necessitaria un espai de 5 metres d'alçada per encabir-hi les 4 carrosses que poden fer fins a 4 
metres llargada. (5 suports+ taula de treball Trinitat vella). 
 
OBSERVACIÓ : Es necessita un espai d’uns 100m2 amb 5 metres d’alçada. 
 

27. UN NOU CENTRE DE DIA                                                                                                        
El Centre de Dia que existeix al barri, a l'edifici del carrer Madriguera, és molt petit i es troba en 
una planta alta. Es proposa traslladar-la.  Es necessita un centre de dia més gran, amb més 
places, i en una planta baixa per facilitar l'accés de les persones usuàries. Es proposa ubicar el 
nou centre de dia en un dels locals dels nous edificis d'habitatge.(13 suports+ taula de treball 
Trinitat vella). 

OBSERVACIÓ : L’actual centre de dia té 100m2. Cal un centre de 300-400m2, incloent 
un espai exterior.(Algun exemple : 400m2 unes 65plaçes) 
 

 
 
28. COMERÇ I CAFETERIES 
En els baixos dels edificis s'hauria de promoure que hi haguessin comerços d'alimentació, 
botigues de roba, bars, cafeteries i locals d'oci amb terrasses. 
Alguns suggeriments manifestos : Llibreria, sabateria roba, llegums, un Lidel (24 suports + grup 
de persones de l’escola d’adults). 
 
29. MEDIADORS/ES INTERCULTURALS 
Hi ha pocs comerços de persones migrades associats a l'associació de comerciants. Caldrien 
mediadors interculturals en l'àmbit comercial per fomentar que s'associïn. 
(1 suport). 
 
 
30. MERCADILLO SETMANAL  
Un "mercadillo" setmanal, com el que existeix en altres barris, atrauria gent del barri i d'altres 
barris propers.(11 suports+ taula de treball Trinitat vella). 
 
OBSERVACIÓ: Mercat format per llocs ambulants i sol ser en dies determinats.  Pot ser genèric, 

d’objectes de segona mà, alimentació, ... A Badalona existeixen 4 “mercadillos setmanals” i a 
Barcelona 10. No tenim criteris, però s’hauria d’adaptar a l’espai existent, a la zona 
peatonalitzada davant de la porta d’entrada de la presó actual, per exemple. 
 

 

 
 
 
 
 


