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CUIDEM BCN A SANT ANDREU 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI DE TRINITAT VELLA 

DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data: 25/05/2022   Horari: 18:00 h- 20:00 h 

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella (carrer de la Foradada, 36) 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i explicació de la sessió 

2. Treball en taules per barri 

3. Posada en comú 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT: 

Frederic Ximeno (Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans), Francesc Roma (Ecologia Urbana - 

Participació), Carmen Castaño (directora d’Espai Públic de Districte), Sonia Amable Abellan (consellera 

de Districte), Antonio Fortes (conseller de Districte), i tècnic de barri. 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA:  11 persones (2 dones). 

Entitats: Associació de Veïns, portaveu comunitari de la zona de cal·listènia. 

 

PETICIONS CIUTADANIA: 

Neteja i residus 

• Camins escolars – voltants del CAP: manca neteja i manteniment, existeixen brigades, però 

necessiten més suport. Més neteja dels punts crítics. 

• Zona entre Guarderia Municipal El Tren de Fort Pienc – Ronda de Dalt: manca neteja i 

manteniment. 

• Carrer Foradada 84: netejar solar en forma de triangle, on es concentra una comunitat de 

gats. 

• Via Bàrcino amb carrer Foradada: Arreglar papereres amb les tapes trencades. 

• Carrer Foradada: Manca baldeig al carrer, es demana neteja amb aigua a pressió més potent. 

• Via Bàrcino: Manca baldeig al carrer, es demana neteja amb aigua a pressió més potent. 

• Carrer Tossal: Manca baldeig al carrer, es demana neteja amb aigua a pressió més potent. 

• Carrer Tossal amb carrer Torné: Es demana neteja amb aigua a pressió més potent, 

problemàtica amb coloms; es tracta d’una zona sense assignació de neteja. 

• Carrer Turó de la Trinitat: Es demana neteja amb màquines especials. 

• Plaça de Josep Andreu i Abelló: Augmentar neteja a causa dels excrements de coloms. 
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• Carrer Foradada amb Pare Manjón: Netejar solar abandonat. 

• Carrer Mare de Déu de Lourdes, també davant AV i plaça Trinitat: es demana una acció 

integral de neteja de la resina generada pels arbres a terra, sobretot a partir del mes de maig; 

no es pot caminar i s’embruta el terra dels habitatges quan hi accedeixen. 

Verd 

• Carrer Mare de Déu de Lourdes 60-62:  

o Cal manteniment i poda de l’arbrat, creixen doblegats cap a la calçada, i es trenquen 

amb el pas dels camions. 

o Es demana tapar els escocells buits o replantar arbres. 

• Carrer de Josep Andreu i Abelló, i zona del centre penitenciari: Manquen 125 arbres a la 

zona. 

• Plaça de Josep Andreu i Abelló: Augmentar zona d’enjardinat eliminant la tanca del lledoner 

gegant, amb tal de limitar la brutícia i l’alimentació de coloms. 

• PRIORITARI - Via Bàrcino amb Foradada, zona cal·listènia: Podar o segar la zona de plantes 

fins a la tanca i les pantalles acústiques. Aquest espai constitueix un projecte de convivència i 

esport al barri. 

Infraestructures  

• PRIORITARI - Ascensor Pont Sarajevo/carrer Mireia: s’espatlla contínuament i es tracta d’un 

punt de confluència (3 línies de bus) molt utilitzat i necessari per pujar la compra, per la gent 

gran, etc. 

• PRIORITARI - Carrer Mireia 12: mur a punt de caure a un solar abandonat. 

• Parc de la Trinitat: la zona amb làmina d’aigua requereix per normativa, donada la seva 

profunditat, d’un tancament per limitar riscos de caiguda i d’ofegament d’infants. 

• Carrer Foradada fins a Turó de la Trinitat: Zona amb llambordes molt malmeses i amb plantes 

creixent enmig. Es demana substituir-les per paviment. 

• Carrer Tossal amb via Bàrcino, davant de la plaça de Josep Andreu i Abelló: Retirar la goma 

de terra de l’antiga parada de bus. 

• Camp de futbol entre Via Barcino 75 – Escola Bressol Municipal El Tren: el quadre elèctric 

està obert i de nit, donen la llum i juguen a pilota. Es proposa instal·lar una xarxa abans de la 

tanca metàl·lica per reduir el soroll generat. 

Control de plagues 

• PRIORITARI - Via Bàrcino amb Foradada, zona cal·listènia: s’ha d’efectuar una desratització 

de la zona. Aquest espai constitueix un projecte de convivència i esport al barri. 

• Carrer Foradada 15: Solar privat abandonat on es llença brossa, s’ha d’efectuar una 

desratització de la zona per qüestions de salut pública. 

• Carrer Mireia 12: Solar abandonat, s’ha d’efectuar una desratització de la zona. 

• Carrer Mare de Déu de Lourdes: S’ha d’efectuar una desratització de la zona, especialment a 

prop dels portals 60 – 62. 
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• Plaça de Josep Andreu i Abelló: Col·locar dispensador de pinso anticonceptiu. 

• Plaça de la Trinitat: Col·locar dispensador de pinso anticonceptiu. 

• Zona entre Guarderia Municipal El Tren de Fort Pienc – Ronda de Dalt: s’ha d’efectuar una 

desratització de la zona. 

Observacions globals al barri 

• Es remarca que, anteriorment, es duien a terme accions de desratització en resposta a les 

trucades veïnals. Ara, aquesta problemàtica s’ha agreujat sense resposta. 

• Es considera necessari tapar els escocells buits per evitar la proliferació de caues de rates. 

• La qualitat del baldeig ha empitjorat des del canvi de la contracta.  

• Es demanen actuacions davant de les plagues de coloms al barri. 

• S’han de podar les plantes dels escocells. 

SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:   

• Es proposa coordinar reunions conjuntes entre veinat i ajuntament, a les places i punts 

confluents, per tal de visibilitzar les accions, el procés i implicar al veïnat. 

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

• Es demanen educadors socials per a la gent que alimenta als coloms i les rates a les places i a 

la zona de cal·listènia.  

• Sensibilització per a la tinença responsable a la zona de la cal·listènia. 
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