
INFORME: Primera fase 
del Procés de Participació 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2 
 

 
En aquest informe, recollim les aportacions dels veïns i veïnes del barri de Trinitat Vella 

realitzades en el marc del Procés Participatiu de Trinitat Nord en diferents accions dutes a 

terme en el desenvolupament de la primera fase. 

 

Durant la primera fase d’informació i difusió, es va contactar amb els següents actors que 

participen del procés de participació: 

 

a) Comissió de seguiment 

b) Coordinador Pla de Barris  

c) Ràdio Trinitat: Presentació del procés i difusió del tallers específics 

 

A més a més, es van dur a terme les següents accions:  

 
1. Acció participativa al carrer on es van recollir 34 butlletes participatives. 
2. Presentació del Procés Participatiu a la Biblioteca de Trinitat Vella, amb la 

participació de 25 persones.  
3. S’han realitzat 10 entrevistes personals a actors significatius del barri que 

participen d’entitats o col·lectius.  
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S’han realitzat 4 tallers específics amb la participació de 43 persones en total, 25 dones i 

18 homes. 

 
 

Taller Diversitat cultural 8 de febrer 2018 

Participants: 5 persones d’orígens divers 

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella 

 

 

Taller Dones 13 de febrer 2018 

Participants: 15 dones procedents del grup 

de costura, la seva majoria dones d’orígens 

diversos 

Lloc: Local Grup de Dones de Trinitat Vella 

 

 
 

 
 

 

Taller Diversitat funcional 28 de febrer 2018 

Participants: 5 persones amb discapacitats  

Lloc: Casal de la Gent Gran 

 

Taller Joves 1 març 2018 

Participants: 18 persones, adolescents entre els 13 i 18 anys. Grup de la Sala Jove. 

Lloc: Biblioteca 

 

Homes

Dones
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Resultats de la visió actual del barri   

 

En aquest apartat recollirem les necessitats, conflictes i preocupacions que les persones 

participants tenen del barri de Trinitat Vella i concretament de la part Nord del barri. 

Aquest informe es un recull de percepcions i subjectivitats d’aquell que ens dóna el seu 

parer sobre el barri.  

 

Les preguntes formulades al veïnat han estat les següents: 

  

- Quina visió tens del barri? 

- Com t’imagines el barri d’aquí a 10 anys? 

- Que caldria fer per aconseguir-ho? 

La idea en aquesta primera fase ha estat cercar les opinions de la ciutadania envers 

l’espai de remodelació de Trinitat Nord. En una posterior fase es crearan espais de 

reflexió conjunta per a tota la ciutadania per tal de transformar entre tots aquestes 

opinions, problemes o necessitats manifestes en propostes concretes a realitzar a la zona 

de Trinitat Nord. 

 
Ens hem trobat, que en moltes de les entrevistes i tallers específics realitzats, la gent 

manifesta no creure gaire amb canvis immediats. Han passat 10 anys des del procés 

participatiu del 2008, i no han vist canvis substancials en aquella zona. Es percep cert 

desencant i poca credibilitat en que en poc temps es pugui veure la remodelació de la  

part nord del barri.  

 
Motivar a la gent i crear confiança en el procés participatiu actual, i que l’any 2020 podran 

veure reflectits els fruits amb l’enderroc de la presó i els nous edificis i equipaments ha 

estat tot un repte per l’equip de treball. 
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1. La visió del barri 

 

El barri de Trinitat Vella es defineix com un poble, on tothom es coneix. Un  barri obrer 

amb molt d’atur, i com a conseqüència la fugida de molts joves en recerca de feina. Un 

barri envellit, però canviant amb l’arribada de població d’arreu del món. Es veuen  

parelles joves amb infants que donen vida al barri. Un barri amb una forta identitat basada 

en la reivindicació, la lluita i l’acollida de nova població.  

 

El barri de Trinitat Nord està molt malmès i es parla d’una frontera existent entre les dues 

zones. Existeixen diferències evidents entre la zona sud i nord del barri. La zona baixa, 

plena de vida, comerç, entitats, activitats al carrer, festes i molt normalitzada, contrasta 

amb Trinitat Nord, amb manca de comerç, serveis i recursos, està brut, és insegur, 

arrossega conflictes amb drogues, ocupació d’habitatges i sorolls nocturns. S’explicita 

doncs, una visió molt degradada de la zona Nord del barri. 

 

Hi ha una certa percepció de que amb el Pla de barris s’ha començat a arreglar el Camí 

de Ronda i es valora positivament, però no ha estat suficient per veure que el Nord 

comenci a canviar.  

 

Els veïns i veïnes de Trinitat Nord veuen com es deteriora cada cop més el seu entorn a 

conseqüència de la deixadesa del veïnat i de l’administració. Porten molts anys esperant 

que es realitzi el projecte de transformació, ja que aquesta és l’única zona d’expansió del 

barri i consideren que el projecte de Trinitat Nord, pot donar un impuls important a aquella 

zona. Pràcticament tothom manifesta el abandonament Trinitat Nord i com aquest es 

relaciona amb problemes, marginalitat, exclusió, delinqüència i drogues. 

 

 

 

En resum, 

 
Tres temes claus per Trinitat Nord 
 

1- Barri aïllat, diferencies significatives entre nord i centre. 
2- A Trinitat Nord no hi ha res. Manca de recursos, serveis i comerç. 
3- Inseguretat. Drogues, robatoris, ocupacions. 
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RESUM  
 
 
ESPAIS VERDS I COMUNS 
 
AVUI: parcs infantils insuficients, deteriorats, bruts I insegurs. 
 
QUÈ VOLEM: més espais de trobada i connexió amb el riu Besòs 
 
PROPOSTES:  

- Horts urbans 
- Parcs i zones verdes per fer esport i passejar  
- Connexió amb el riu Besós 
- Recuperació del Rec Comtal (memòria)  
- Posar en marxa el projecte del Camí de Ronda. 

 
 
 
HABITATGE 
 
AVUI: edificis degradats, antics, sense ascensor, no s’inverteix esperant els nous 
edificis, ocupació (situacions d’exclusió social, marginalitat, convivència i relacions 
veïnals malmeses). 
 
QUÈ VOLEM: Dignificar els habitatges, reallotjament i nous veïns, millorar la 
convivència. 
 
PROPOSTES:  

- Nous habitatges 
 
 
 
CIVISME I NETEJA 
 
AVUI: incivisme, mal ús de l’espai públic (brutícia, caques de gos, música alta, 
consum de substàncies), presència de rates. 
 
QUÈ VOLEM: més implicació dels agents cívics amb les entitats, calen més 
contenidors.   
 
PROPOSTA:  

- Campanya de foment del civisme i la convivència (menció especial als 
propietaris de gossos). 

- Campanya de foment del reciclatge d’escombraries.  
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ACCESSIBILITAT I TRANSPORT 
 
AVUI: Zona Nord intransitable per a persones amb mobilitat reduïda, voreres en 
mal estat, cruïlles perilloses, manca de semàfors, estació de metro antiga, massa 
temps d’espera als autobusos. 
 
QUÈ VOLEM: un barri accessible a les persones amb mobilitat reduïda, un barri 
pacificat i que doni prioritat als vianants, escales mecàniques, ascensors i rampes 
per salvar els desnivells, més freqüència d’autobusos. 
 
PROPOSTA:  
 

- Carril bici a la zona Nord. 
- Renovar l’estació de metro 
- Passarel·les per connectar amb Santa Coloma des de la Zona Nord 
- Ascensors i escales mecàniques per salvar desnivells 
- Gran rampa que rodegi la zona amb arbres i zona verda.  
- Senyalar amb pictogrames els serveis del barri 

 
 
 
APARCAMENTS 
 
AVUI: poques places, carrers plens de cotxes. 
 
QUÈ VOLEM: repensar les zones d’aparcament. 
 
PROPOSTA: 

- Aparcament de ciutat: pàrquing perquè la gent pugui deixar el cotxe quan 
entra a Barcelona i utilitzar el transport públic.   

 
 
 
COMERÇ 
 
AVUI: no hi ha comerç a la Zona Nord, pocs comerços de persones migrades 
associats. 
 
QUÈ VOLEM: més comerç que doni vida a la zona i feina a la gent del barri, 
ampliar l’associació de comerciants amb comerços de nouvinguts. 
 
PROPOSTES: 

- Mercat municipal petit 
- Mercadillo setmanal 
- Mediadors interculturals en l’àmbit comercial 
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INSEGURETAT 
 
AVUI: poca llum als carrers, robatoris, tràfic de drogues, baralles, pisos ocupats, 
percepció de zona perillosa i de gueto.  
 
QUÈ VOLEM: més il·luminació, un barri més digne i tranquil, sense robatoris ni 
delinqüència, més vigilància. 
 
PROPOSTES:  

- Campanyes per canviar la imatge del barri  
 
 
PRESÓ 
 
AVUI: percepció paradoxal. Per una banda, estigma i aïllament del barri. Per una 
altra banda, dinàmica comercial i seguretat.  
 
QUÈ VOLEM: Demandes paradoxals; enderrocament de la presó i conservació de 
la façana com a equipament pel barri.  
 
PROPOSTA: 

- Preservar la memòria de la presó com a símbol del barri, tot i l’enderroc.  
 
 
EQUIPAMENTS 
 
AVUI: no hi ha equipaments, ni serveis, ni comerç. La gent no hi va perquè no hi 
ha res d’interès. 
 
QUÈ VOLEM: construcció d’equipaments que siguin un pol d’atracció per als 
veïns del barri i per al conjunt de la ciutadania de Barcelona.  
 
PROPOSTES: 

- Oficina de correus 
- Sala d’actes polivalent: teatre, celebracions (casaments i d’altres) 
- Estudi de cine 
- Espai artístic juvenil (teatre, cine, foto, música, bucs d’assaig...) 
- Espais esportius (skatepark, pista de criquet) 

 
 
 
ENTITATS 
 
AVUI: activitat centrada al centre del barri, bona relació entre entitats, molta 
participació, però poc relleu generacional i poca participació juvenil. 
 
QUÈ VOLEM: enfortir les entitats. 
 

- Locals per a entitats (baixos edificis)  
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MIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT 
 
AVUI: al barri hi ha molta diversitat i no tothom la tolera, no hi ha problemes 
manifestos però les relacions no són fluides, hi ha molts centres religiosos de 
diferents confessions, les escoles fan molt bona feina per la interculturalitat. 
 
QUÈ VOLEM: major inclusió entre població autòctona i estrangera, major 
coneixement mutu, viure la interculturalitat com a riquesa del barri. 
 
PROPOSTES: 

- Centre d’art i reflexió entorn a l’interculturalitat 
- Campanyes que promoguin el coneixement mutu de la diversitat humana 

(diversitat cultural, diversitat funcional i sexual). 
 
 
EDUCACIÓ 
 
AVUI: Falten centres educatius en tots els nivells (escola bressol, primària, IES i 
FP), molts joves han de marxar del barri per estudiar.  
 
QUÈ VOLEM: més places, més propostes educatives. 
 
PROPOSTES: 

- Institut de Batxillerat (amb batxillerat artístic) 
- Institut de formació professional (diversos àmbits, també artístic, cinema, 

música)  
- Branques de formació universitària 

 
 

 
COM CONTINUEM? 
 
Temps de recollida de propostes Març i Abril 

- Setmana de la convivència (14-15 d’abril). Acció al carrer. 
- Trobades amb els caps d’escala i veïnat dels edificis afectats de la zona 

Trinitat vella.  
- Bústies de recollida de propostes (treball amb les escoles) 

 
Finals d’abril i inicis de Maig 
 

- Taller de participació amb la ciutadania amb l’objectiu de concretar les 
propostes i prioritzar-les. 

o O un taller de 4 hores un diumenge al matí i finalitzar amb un vermut 
o O bé dos tallers de 2 hores entre setmana a partir de les 20hores 

(per tal que participin els comerciants). 
Maig-Juny 

- informe final a on es reculli la diagnosi i les propostes concretes i 
prioritzades. 
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