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8. Conclusions del procés de participació ciutadana sobre els futurs 
usos dels terrenys de la Presó de Trinitat Vella 

 

Tot i que el procés de participació ciutadana compta amb diferents canals i espais de 

participació, aquests no són en si mateixos la finalitat del procés.  Per aquest motiu és fa 

necessari comprendre’ls en el seu conjunt per tal de conèixer els seus resultats d’una 

forma global. 

 

En aquest sentit, cal senyalar l’alt grau de consens i coincidència en el conjunt 

d’aportacions realitzades, tant durant el moment de diagnosi com durant el moment 

propositiu. Així, tot i que certament apareixen matisos resultat de les diferents visions 

particulars dels col·lectius del barri, es pot establir que existeixen uns elements 

transversals comuns alhora de definir quin és el futur espai que es vol en els terrenys 

ocupats per la presó.  

 

Tanmateix, cal destacar que s’estableixen dues vessants en la definició futura d’aquest 

espai. Una primera vessant dirigida a la zona on es localitza l’espai concret a remodelar (la 

zona de la presó) i una segona vessant dirigida al barri en general a partir d’una visió 

integral del barri. Tot i que aquesta distinció és molt fina, és necessari tenir-la en compte 

donades les diferències detectades entre la zona nord, amb tendència a la degradació i la 

zona sud del barri, més dinàmica i ben valorada. Del conjunt de la tasca realitzada durant 

el procés de participació ciutadana pel veïns i veïnes de Trinitat Vella podem resoldre les 

propostes següents: 

 Creació d’espais comuns de trobada i lleure 

Es proposa la creació d’espais de trobada per a tota la població en general, però amb 

especial atenció als infants i joves dotant-los d’espais de jocs i oci. Dins d’aquest marc 

principalment es pensa en la creació d’una plaça, zones verdes i zones lúdiques, 

sostenibles, segures, ben cuidades i mantingudes, que actuïn com a punt centralitzador de 

l’activitat, que impulsin la interrelació dels veïns del barri i millorin la integració entre la 

zona nord i sud del barri. 

 

 Millora de l’accessibilitat i de la connectivitat 

Es proposa una reordenació urbanística a la zona de la presó que millori l’accessibilitat 

dels veïns del barri amb la dotació d’escales mecàniques, supressió de barreres 

arquitectòniques que millorin la connexió entre la zona nord i sud del barri amb la creació 



 

Procés de participació ciutadana sobre els futurs usos dels terrenys de la Presó de Trinitat Vella                  

 

 

                                                                                                            45 

d’una rambla o passeig, instal·lació de senyalitzacions i creació de carril bici. I que per altra 

banda, que es millori la connectivitat del barri amb la resta de Barcelona i la llera del riu 

Besòs 

 

 Millora de la mobilitat  

Es proposa la dotació d’aparcament a la zona de la presó, principalment associat als 

equipaments i serveis que s’hi ubiquin, de preu assequible i/o gratuït, contemplant la 

possibilitat de crear també pàrking subterrani. Per altra banda, es proposa la millora del 

transport públic en general tant intern com extern i, en concret, el perllongament de la L3 

de metro amb la ubicació d’una parada a la zona de la presó.  

 

 Ampliació i millora dels equipaments educatius 

Es proposa la creació d’una nova escola bressol, d’un nou CEIP i la creació d’un IES, que 

responguin a les projeccions de població del barri. La dotació d’un centre formatiu 

ocupacional i el trasllat i construcció de l’Escola d’Adults en l’espai alliberat per la presó. 

 

 Ampliació i millora dels equipaments per a la gent gran 

Es proposa la creació d’una residència d’avis i/o un centre de dia, i el trasllat i construcció 

d’un nou Casal d’Avis a la zona de la presó. 

 

 Ampliació i millora dels equipaments cívics i culturals   

Es proposa la dotació d’equipaments culturals i de lleure per a la població en general i en 

especial per a nens, adolescents i joves. En aquest sentit, es pensa en una biblioteca, un 

nou centre cívic, o un casal. I la dotació d’equipaments per a les entitats del barri, creant 

un hotel d’entitats i/o dotant d’espais i locals per a les entitats que actuïn com a impulsors 

de la relació i convivència entre els diferents col·lectius del barri. 

 

 Ampliació i millora dels equipaments socials i comunitaris 

Es proposa la millora d’equipaments d’assistència social i de mediació comunitària, per 

exemple amb l’ampliació del Punt d’Informació i Atenció a les Dones, el reforç dels equips 

d’assistents socials en el barri, i amb la integració de més llengües i serveis acords a les 

noves cultures presents en el barri. 
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 Dinamització comercial  

Es proposa la promoció i incentivació d’oferta comercial variada en la zona nord per tal de 

compensar el seu dèficit. Fonamentalment amb la ubicació a la zona de botigues, 

supermercats, un centre comercial, un mercat municipal i un mercat ambulant.  

 

 Dinamització i promoció del barri  

Es proposa potenciar l’atractivitat del barri mitjançant la creació d’equipaments de 

capitalitat que generin circulació de població cap i a través del barri. Per exemple, amb la 

creació d’una biblioteca especialitzada, la ubicació de serveis administratius centrals i 

d’edificis institucionals.  

 

 Millora dels serveis 

Es proposa la dotació de serveis administratius centrals, com una oficina de l’INEM, 

Correus, o una seu de l’AET per evitar els desplaçaments. A més, de la promoció d’ubicació 

de serveis privats d’oci, com restaurants, cafeteries o cinemes. Per altra banda, també 

s’incideix en la millora de serveis de neteja i manteniment de carrers i zones verdes, i en la 

dotació de serveis relacionats amb el medi ambient, com la recuperació del Rec Comtal, la 

creació d’un dipòsit d’aigües pluvials i d’una planta fotovoltaica. 

 

 Millora de la seguretat  

Es proposa millorar la seguretat amb la dotació d’un centre permanent dels cossos de 

seguretat (mossos, policia o guàrdia urbana) i la dotació de càmeres de vigilància. 

 

 Creació d’habitatge públic i privat de compra i de lloguer 

Es proposa la construcció d’habitatge assequible i de protecció oficial tant de compra com 

de lloguer amb opció a compra, destinat principalment a la gent gran i als joves i prioritzant 

les persones del barri en els criteris de dotació. A més de la construcció d’habitatge privat 

assequible. 

 

 Remodelació de l’entorn de la zona de la presó 

Es proposa donar una solució a la problemàtica existent en els pisos del patronat de 

vivenda enderrocant-los, reallotjant les famílies en pisos de nova construcció en el barri i 

remodelant la zona de l’entorn de la presó. 


