
REPENSEM TRINITAT NORD                                                  

PROPOSTES 
 
 

 
Acció participativa a la Festa de la Convivència 
Diumenge 15 d’abril de 2018 
 
 
TOTAL PARTICIPANTS: 41   TOTAL SUPORTS:  204 
 
Propostes ordenades en cada àmbit per nombre de suports. 
 
 
1. ESPAI PÚBLIC 

 
1.1.UNA PLAÇA QUE SIGUI UN PUNT DE TROBADA    12 suports 
En la reordenació de la zona nord caldria crear una plaça amb mobiliari urbà de 
qualitat, i que sigui un punt de trobada per al barri, amb terrasses de bars i 
cafeteries. 
 
1.8 PARCS I ZONES VERDES        10 suports 
Parcs i zones verdes per fer esport i passejar. Posar en marxa la reforma del 
Camí de Ronda. 
 
1.9 ESPAIS ESPORTIUS        7 suports 
Caldria espais per a diferents pràctiques esportives: un skatepark i una pista de 
criquet. 
 
1.2. UNA PLAÇA AMB JOCS INFANTILS I UN AMFITEATRE   6 suports 

Una plaça on puguin estar els menuts, amb jocs infantils que tingui sorral i el 
terra que sigui de cautxú (tou, per no fer-se mal).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) 

1.7 HORTS URBANS I ESPAIS NATURALS      5 suports 
Aprofitar la reordenació de la zona nord per crear horts urbans i espais 
naturalitzats. 
 
1.3. UNA PLAÇA ENJARDINADA       4 suports 
Una plaça enjardinada, de terra, amb arbres i plantes. Amb bancs per seure. 
Un ambient tranquil i agradable on es pugui estar i passejar.  
Una plaça que tingui espai per la gent gran. Un lloc de trobada, de conversa.  
Una plaça il•luminada i amb una font. 
 
1.11 RECUPERACIÓ DEL REC COMTAL      4 suports 
Posar en marxa un programa de recuperació de la memòria del Rec Comtal 
que en promogui el seu coneixement. 



 
 
1.5. JOCS INFANTILS A LA ZONA NORD      3 suports 
A la zona nord hi ha zones de joc infantil molt utilitzades. Si van a terra, caldria 
construir noves zones de joc a la futura plaça. 
 
1.4. UNA PLAÇA QUE ES PUGUI TANCAR A LA NIT    2 suports 
Crear una plaça o un espai de la plaça que es pugui tancar de nit. 
 
1.6. UN ESPAI PER ALS GOSSOS       1 suport 
A la futura plaça hi podria haver un espai d'esbarjo per a gossos. 
 
1.10 PRESERVAR LA MEMÒRIA DE LA PRESÓ     1 suport 
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. 
 
 
2. EQUIPAMENTS I USOS DELS LOCALS DELS NOUS EDIFICIS 
 
2.2 INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT  12 suports 
No hi ha cap institut de formació professional al barri. Caldria fer-ne un que 
oferís formació en diversos àmbits, també en l'àmbit artístic i musical. Aquest 
institut també podria oferir batxillerat artístic. Hi podria haver demanda i també 
atrauria alumnes d'altres barris. 
  
2.1 INSTITUT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL    8 suports 
Un centre de formació professional vinculat amb les arts visuals, imatge i so, 
entre d'altres. Un centre per als joves del barri i que pugui atraure joves d'altres 
barris que vinguin a estudiar aquí. 
 
2.2 ESPAI PER A JOVES         7 suports 
L'Espai Jove Via Barcino 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. 
 
2.9 UN NOU CENTRE DE DIA          7 suports 
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 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. 
 
2.11 LOCALS PER A ENTITATS       6 suports 
Calen locals per a entitats i es podrien aprofitar els baixos dels nous edificis per 
aquest ús. 
 
2.6 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA      5 suports 
Una aula d'extensió universitària que apropés la universitat al barri i exercís 
com a pol d'atracció. 



2.17 CONSTRUCCIÓ DELS NOUS HABITATGES     5 suports 
Cal començar a construir els nous habitatges, reallotjar els veïns, i dignificar els 
habitatges existents. 
 
2.18  HABITATGES PER A JOVES       5 suports 
En la construcció dels nous habitatges caldria preveure habitatges per a joves. 
 
2.8 UNA NOVA ESCOLA D’ADULTS         3 suports 
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.  
 
2.5 RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS       2 suports 
Es proposa fer una residència per a estudiants universitaris que doti Trinitat 
Vella d'un equipament de ciutat que atregui joves universitaris al barri. 
 
2.7 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL        2 suports 
Un dels nous equipaments podria ser una nova escola bressol municipal per 
cobrir la demanda del barri. 
 
2.13 SALA D’ACTES POLIVALENT        2 suports 
Un gran espai per a celebracions diverses i casaments que es pugui llogar 
segons les necessitats. Existeixen espais similars en municipis propers com 
Badalona. 
 
2.21 RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN      2 suports 
Seria necessària una residència de gent gran al barri, complementària al centre 
de dia. 
 
2.4 CASAL DE JOVES         1 suport 
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. 
 
2.10 ESTUDI CINEMATOGRÀFIC        1 suport 
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. 
 
2.12 LOCAL PER A LES CARROSSES DE LES FESTES     1 suport 
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 d'alçada. 
 
2.14 ESPAI PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I D’ESPLAI   1 suport 
Espai juvenil per activitats extraescolars i per un esplai de lleure 
 



2.19 HABITATGES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT   1 suport 
Ens els futurs edificis d'habitatges s'haurien de preveure habitatges per a 
persones amb discapacitat. 
 
2.20 W.C. D’ÚS PÚBLIC          1 suport 
W.C. públics en un dels baixos dels edificis. 
 
2.22 EQUIPAMENT EDUCACIÓ AMBIENTAL     1 suport  
Es proposa un equipament d’educació ambiental i emocional per a nens. 
 
2.15. ESPAI PER A GRUPS D’AUTOAJUDA 
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. 
 
2.16 MANTENIR UN MÒDUL I EL FRONTAL DE LA PRESÓ 
Es proposa mantenir un tros del frontal de la presó i un mòdul, que està situat a 
l'esquerra del centre, per a utilitat del barri. Aquest mòdul es podria utilitzar per 
fer exposicions i acollir l'arxiu històric de Trinitat Vella, que manté la memòria 
del barri. 
 
 
2. ACCESSOS I MOBILITAT 
 
3.3 APARCAMENTS AL BARRI      8 suports 
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. 
 
3.1 ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES     7 suports 
En la reforma de la zona caldran ascensors, i no només escales mecàniques, 
per salvar els desnivells. 
 
3.2 SENYALITZACIÓ AMB PICTOGRAMES      4 suports 
Caldria senyalitzar amb pictogrames tots els serveis del barri per fer-los 
accessibles a tothom. 
 
3.4 CONNEXIÓ AMB EL RIU BESÓS        3 suports 
Construir la passera que connecti el barri amb la llera del riu Besós. 
 
3.6 RENOVAR L’ESTACIÓ DE METRO     3 suports 
L'estació de metro és molt antiga i pateix molts actes d'incivisme, especialment 
els ascensors. I això afecta l'accessibilitat. Caldria renovar-la. 
 
3.5 RAMPA QUE RODEGI LA ZONA NORD    1 suport 
Per facilitar l'accés caldria una rampa que rodegi la zona nord, amb arbres, 
zona verda i un carril bici. 
 
 
 



4. CONVIVÈNCIA I CIVISME 
 
 
4.3 UNA COMISSARIA AL BARRI           8 suports 
Instal·lar una comissaria al barri de Trinitat Vella 
 
4.2 CENTRE D’ART I REFLEXIÓ SOBRE LA INTERCULTURALITAT 7 suports 
Aprofitar la diversitat del barri per fer un centre que promogui la interculturalitat, 
així com campanyes que promoguin el coneixement mutu de la diversitat 
humana. 
 
4.1 CAMPANYA DE FOMENT DEL CIVISME.         5 suports 
Cal una campanya de foment del civisme i la convivència, especialment per al 
propietaris de gossos. També caldria una campanya de foment del reciclatge 
d’escombraries. 
 
 
5. COMERÇ I ALTRES SERVEIS 
 
 
5.4 MERCAT MUNICIPAL PETIT      8 suports 
A la zona nord no hi ha comerç. Cal fomentar una nova àrea comercial per 
atreure els veïns de tot el barri. 
 
5.2 MERCADILLO SETMANAL      7 suports 
A la zona nord no hi ha comerç. Un "mercadillo" setmanal, com el que existeix 
en altres barris, atrauria gent del barri i d'altres barris propers. 
 
5.6 COMERÇ I CAFETERIES      6 suports 
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. 
 
5.5 OFICINES DE SERVEIS PÚBLICS     6 suports 
Oficines de correus, seguretat social, SEPE, i serveis socials. 
 
5.3 OFICINA DE CORREUS      5 suports 
Seria necessària una oficina de correus per no haver-se de desplaçar a St. 
Andreu. 
 
5.1 MEDIADORS INTERCULTURALS     1 suport 
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. 
 
 
 

 


