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TALLER DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

REPENSEM TRINITAT 

 

 

 

Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella 

Data: 13 de maig, 2018 

Nombre de participants: 43 persones 

 
 

1. ACOLLIDA 

Es dóna la benvinguda als i les assistents amb dues files d’inscripcions: una fila per al grup de 
treball que parlarà d’Espai Públic, Accessos i Mobilitat (l’espai de la plaça) i una altra per als 
grups que parlaran d’Equipaments i els baixos dels edificis. També es reparteix la 
documentació amb les propostes que es treballaran als dos grups. Tot seguit, comencem el 
primer plenari. 

 

       

 

 

2. PRIMER PLENARI 

Presentació i benvinguda a l'acte a càrrec del Conseller de barri, Josep Albergón. Presentació 
per part de Genisa Prats de les accions realitzades al llarg d'aquests 6 mesos tant com a 
diagnòstic com a la recollida de propostes (document annex). Albert Aixalà puntualitza algunes 
de les propostes que no són viables, ja sigui perquè ja estan projectades en altres 
actuacions, perquè no hi ha prou espai per a incloure-les en els edificis i locals previstos  o bé 
perquè són serveis que ja existeixen al districte de St. Andreu. 

  



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Finalitza el plenari presentant la proposta de taller i ubicant als assistents en les sales per fer 
grups de treball. 

- GRUP A: Espai públic, accessos, mobilitat i convivència  

- GRUPS B i C: Equipaments, comerç, locals dels baixos dels nous edificis d’ habitatges 

 

3. DEBATS EN GRUP 

 

 

 

Descripció de la sessió:  

Els i les participants del taller provenen, en la seva majoria, d’entitats del barri i han participat 
amb anterioritat en tallers o entrevistes relacionades amb el procés participatiu. Són 
coneixedors i coneixedores de la temàtica del debat i de les propostes presentades. Bon 
ambient de debat en general. 

Hi havia tres blocs de debat:  

1. Propostes per la plaça que es construirà on ara hi ha la presó de Trinitat Vella 

2. Principals accessos a la zona nord de Trinitat Vella  

3. Campanyes de foment del civisme i la convivència 

v GRUP A:  Espai Públic, Mobilitat i Accessos  
Nombre de participants: 14 persones, 10 dones i 4 homes. 
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En quant a les propostes per a la plaça, que s’havien anat recollint prèviament en els tallers i 
les entrevistes, els i les participants van decidir prioritzar les següents:  

- Jocs infantils: es va afegir que aquests havien de ser inclusius per a nens i nenes 
amb diversitat funcional.  

- Plaça enjardinada: es va afegir que cal garantir que tindrà un bon manteniment 
periòdic.  

- Ambient tranquil, familiar, per passejar, espai per a la gent gran: bancs, ombres 
(una pèrgola).  

- Amfiteatre per a esdeveniments del barri, lloc de trobada: Es va matisar que hi 
hauria d’haver vigilància per a evitar mals usos, com per exemple el botellot.  

- Il·luminació: Una plaça sense espais foscos, il·luminació amb perspectiva de gènere, 
espais segurs per a les dones.  

- Font: Com la de Baró de Viver, sortidors d’aigua del terra.  

- Bars amb terrassa: Garantint que, des del primer moment, s’acomplirà la normativa de 
tancament a les nits per a que no hi hagi problemes de sorolls i molèsties als veïns. 

- Contenidors pneumàtics per a escombraries: Foment del reciclatge i evitació 
d’aspecte brut i males olors que es produeix actualment al voltant dels contenidors 
convencionals. 

De les propostes que hi havia, es van descartar les següents: 

- Entitats als baixos dels edificis de la plaça. Es va apuntar que aquest debat s’estava 
tenint als altres grups i que potser no calia abordar-lo en profunditat ja que no era el 
tema que tocava treballar. No obstant això, sense entrar-hi profundament, es van 
prioritzar els baixos per a equipaments.  

- Instal·lar un wc públic: Es va considerar que seria un punt d’inseguretat, brutícia i 
difícil manteniment.  

- Plaça tancada per la nit: Es va valorar que una plaça tancada no és una plaça, i que 
la prohibició comporta desobediència i podria generar més inseguretat.  

- Horts urbans, tant dins com fora de la plaça, ja que són difícils de mantenir.  

No obstant això, les següents propostes es van mantenir però trobant una altra ubicació a la 
zona que no fos dins la pròpia plaça:  
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- Espai per a gossos: Actualment hi ha el ‘pipican’ de Padre Pérez del Pulgar, a una 
banda de la presó, i un altre al costat de la Casa de les Aigües. El ‘pipican’ de Padre 
Pérez del Pulgar deixarà d’existir perquè allà s’hi començarà a construir. Es parla de 
buscar un lloc provisional però a prop de l’actual ‘pipican’, perquè a l’altra banda ja hi 
ha el de la Casa de les Aigües. 

- Zona d’esports: Es va acordar que es faria una zona de patinatge, amb skate-park i 
pista llisa, a més d’un camp de Criquet. Es va explicar que ja hi ha un skate-park a 
Baró de Viver, però les participants van dir que era una demanda dels i les joves del 
barri que serviria per dinamitzar el jovent. Es va parlar d’instal·lar-ho al Camí de Ronda. 

En quant a Mobilitat i Accessos, els i les participants del taller van acordar les següents 
modificacions a les propostes:  

- Escales carrer del pare Manjón: espai obert, visible i il·luminat. Que l’espai al voltant 
de les escales mecàniques estigui net i amb manteniment periòdic perquè no es 
converteixi en un abocador. 

- Senyalització: pictogrames, que Trinitat Vella sigui pionera en quant a senyalització 
inclusiva, també per a persones invidents.  

- Aparcaments: Instal·lar zona verda per a veïns i veïnes a la zona nord, recuperar el 
projecte d’aparcament del carrer Galícia (on hi ha la Biblioteca) i instal·lar aparcament 
de zona blava als accessos del barri, a banda de les places d’aparcament ja previstes 
als edificis nous de la zona nord. També cal estudiar la conveniència d’autoritzar la 
construcció d’un aparcament parcialment de pagament per a facilitar l’estada de 
compradors dels comerços i clients de bars i restaurants. 

- Connexió riu Besòs: Dinamització de la zona nord a partir d’una connexió amb el riu 
Besòs i Santa Coloma de Gramanet. Aquesta connexió, ara, ha de prioritzant el pas 
per a vianants i bicicletes, si bé, en el futur, caldrà estudiar la conveniència d’incloure 
un pas per a vehicles motoritzats.  

Es va descartar obrir de nou una entrada des de la Meridiana a la zona nord de Trinitat 
Vella. Des de l’Associació de Comerciants es defensa que seria interessant per tal de facilitar 
l’accés de camions i proveïdors. La resta de participants no ho van considerar convenient pel 
fet de que el barri es convertiria en un corredor per a esquivar els embussos de la Meridiana en 
hores punta, permetent el trànsit de vehicles i incrementant la pol·lució, i que no ajudaria a 
dinamitzar el barri. 

En quant a la proposta de campanyes de foment del civisme i la convivència, es van 
prioritzar dues campanyes:  

- Campanya de foment del reciclatge: La campanya hauria de tenir com a objectiu el 
foment del reciclatge, l’ús dels contenidors i la recollida selectiva. Es va considerar 
important que es duguessin a terme accions a les escoles, amb els nens i nenes; 
accions amb la gent gran del barri, ja que es va considerar que les persones de més 
edat sovint tenen dificultats per aprendre el funcionament de la recollida selectiva; i 
accions amb la gent nouvinguda, ja que sovint tampoc són coneixedors del sistema ja 
que no s’implementa en els seus països d’origen.  

- Campanya gossos i civisme: Campanya per a fomentar que les persones recullin les 
defecacions dels seus gossos i facin servir ampolles d’aigua per a netejar el pipí. 
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També es va parlar d’incrementar les multes per a aquelles persones que no recullin 
les defecacions dels gossos. 

En quant als Agents Cívics, es va exposar que els veïns i les veïnes no tenen clara la funció 
d’aquests agents, que són rotatoris (i per tant, no estan arrelats al barri) i que el servei ha 
empitjorat des que ho gestiona una empresa (B:SM). Demanen que la gestió torni al Districte, 
que les funcions dels agents cívics estiguin ben definides i siguin conegudes per la ciutadania, i 
que les persones que desenvolupin aquesta tasca coneguin el barri i les seves problemàtiques 
per tal de ser més útils.    

 
 
 

 

Descripció de la sessió:  

Partim d’un grup  inicial de 13 persones que s’amplia a 17 a mitja sessió. Arranquem amb una 
ronda de presentacions i es nombra una portaveu del Grup de cara a la presentació al plenari. 
Després expliquem breument la dinàmica que té per objectiu bàsic prioritzar les propostes 
recollides fina ara sobre els equipaments, comerços i locals dels baixos dels nous edificis 
d’habitatges. Els vots de les persones que van arribar més tard estan incorporats en els totals 
d’aquest informe.  

Per fer-ho, rellegim ràpidament el document que es lliure al inscriure’s a la sessió, on es 
detallen les 20 aportacions relatives a l’objecte de debat (ref. del número 11 al 30). 
Seguidament es dóna opció a les persones participants a marcar les propostes que més els 
interessen. Per fer-ho disposen de cinc gomets que poden repartir com vulguin entre les 20 
propostes sotmeses a debat. S’aclareix que hi caben totes les possibilitats: des de concentrar 
les cinc opcions a una proposta fins a repartir-les ponderadament o assignar cada gomet a una 
proposta diferent.  

Identificades les propostes que, per a les persones presents, resulten més interessants, s’inicia 
el debat per a acordar les prioritats que fixen els veïns en l’ocupació del primer dels 
equipaments, corresponent al primer dels edificis annex a la plaça, amb un espai de 2500 m2. 

 

 

         

v GRUP B:  Equipaments, comerços i locals dels baixos dels nous edificis 
Nombre de participants: 17 persones 
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v RESULTATS DE LA SELECCIÓ  

A continuació presentem el resultat de les propostes assenyalades com a més interessants a 
implantar en el barri. Tothom vota menys un dels participants que treballa d’assistent social al 
barri però no és del barri i prefereix no votar. 

Resultat de la selecció de les propostes que interessen més al veïnat. 

 

Ref. Títol resumit de la proposta Vots 

11 Centre formació professional 11 

12 Centre d’estudis professionals 3 

13 Aula d’extensió universitària 6 

14 Estudi cinematogràfic 6 

15 Nova escola d’adults 0 

16 Residència d’estudiants 0 

17 Casal de Joves 4 

18 Espai per a Joves 14 

19 Espai Infants. Esplai i repàs 0 

20 Sala Polivalent 1 

21 Centre d’Atenció Especial 6 

22 Centre d’ Oci i Cultura i reflexió sobre Interculturalitat 0 

23 Menjador Social 0 

24 Memòria Presó - Façana 3 

25 Local Carrosses Festa 5 

26 Local Entitats 2 

27 Nou Centre de Dia 13 

28 Comerç i Cafeteries 5 

29 Menjadors Interculturals 0 

30 Mercat setmanal (‘mercadillo’) 1 

 



7 
 

v RESULTATS DEL  DEBAT 

En un primer moment es va proposar fer una agrupació de propostes entenent que es tractava 
d’iniciatives complementàries que es podrien posar en marxa simultàniament. Fruit d’aquesta 
agrupació, els participants van suggerir sumar les prioritzacions i establir la següent jerarquia. 

 
Ref. Títol resumit de la proposta Vots 

11 Centre formació professional 11 

12 Centre d’Estudis professionals 3 

13 Aula d’extensió universitària 6 

14 Estudi cinematogràfic 6 

 TOTAL 26 

 

Ref. Títol resumit de la proposta Vots 

17 Casal de Joves 4 

18 Espai per a Joves 14 

 TOTAL 18 

 

Ref. Títol resumit de la proposta Vots 

27 Nou Centre de Dia 13 

 TOTAL 13 

 

Ref. Títol resumit de la proposta Vots 

25 Local Carrosses Festa 5 

26 Local Entitats 2 

 TOTAL 7 

 

Seguidament, abans de començar a fixar les prioritats per a l’ocupació del primer dels 
equipaments, es va demanar un aclariment al representant de l’Ajuntament per conèixer amb 
més detall les fases previstes de les obres. 
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Segons s’explica: 

• En un primer moment i com a més immediat està previst que es puguin ocupar els 600 
m2 dels baixos (300+300) dels primers edificis que es construiran. 

• Més endavant es disposarà de 1400 m2 més de baixos (1000+400), que donen a la 
plaça i es farà el primer equipament de 2500 m2 de sostre. 

També es comenta per part de l’Ajuntament que un equipament s’ha de dedicar a una 
única cosa i no pot ser a la vegada un centre de formació (dues plantes) i espai per joves 
(la tercera). 

Aclarit això després d’una estona de debat el grup suggereix: 

 
1. Centre de Dia: Que aquest estigui en els primers baixos que es construeixin. 

Durant el debat es fan les següents consideracions: 

- Segons el document de treball el Centre de Dia necessitaria mínim uns 300 m2 i 
l’espai per joves també. Ambdues iniciatives podrien ocupar doncs els primer 600 
m2 de baixos.  

- El Centre de Dia estaria ubicat en uns baixos amb bon accés per arribar-hi els 
cotxes. 

- Tot i que tècnicament es podria, s’adverteix que ja que es fa un Centre de Dia, 
potser caldria pensar en “gran” i no limitar-se als 300 m2, ja que, d’aquí pocs anys, 
potser se’ns queda altre cop petit. 

- Si finalment el Centre de Dia ha d’ocupar més superfície, es proposa que els 
següents baixos disponibles s’habilitin amb prioritat pels joves posant en marxa 
l’Espai i el Casal (propostes 17 i 18). 

 
2. Formació: Dedicar-hi el primer equipament que es construeixi. 

Es proposa que el primer equipament es dediqui a Formació. Idealment podria agrupar 
el Centre de formació professional, el centre d’estudis professionals si s’escau, l’aula 
d’extensió universitària i l’estudi cinematogràfic. 

Durant el debat es fan les següents consideracions: 

- Difícilment hi cabrà tot. El document de treball assenyala que sols l’estudi 
cinematogràfic ocupa pràcticament els 2500 m2. 

- Per tant, es donaria en un primer moment prioritat als aspectes formatius i es 
reservaria pel següent equipament la possibilitat de tirar endavant l’estudi 
cinematogràfic. 

 
3. Espai per les Carrosses de Festes i entitats 

Es vol destacar que urgeix també trobar una solució per les entitats i les carrosses de 
festa. En les prioritzacions han quedat com a quarta opció però es demana que es 
valori, en funció de com finalment s’ocuparan els baixos, la possibilitat de trobar-hi una 
solució urgent. 
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Iniciem amb una roda de presentació dels i les participants del grup, 7 persones procedents 
d’entitats i veïnat a títol personal. Seguidament, presentem el mapa on es visualitza el final de 
les obres de transformació de la zona nord de Trinitat Vella, perquè tothom tingui present la 
ubicació dels locals i els edificis d’equipaments, així com la seva capacitat. En segon lloc, fem 
una lectura conjunta de les propostes que s’han realitzat al llarg del procés participatiu en 
relació als equipaments i els locals dels baixos per tal de poder prioritzar-ne les que són més 
necessàries pel barri. 

 

Després de la lectura conjunta, es va valorar unificar aquelles propostes que anaven en el 
mateix sentit o que podrien compartir espai:  

  

Ref. Títol resumit de la proposta Proposta unificada 

11 Centre formació professional 

Centre d’estudis de formació en 
arts visuals, imatge i so “Juan 
Antonio García Bayona” 

12 Centre d’Estudis professionals 

13 Aula d’extensió universitària 

14 Estudi cinematogràfic 

 

Ref. Títol resumit de la proposta Proposta unificada 

17 Casal de Joves 
Casal de Joves 

18 Espai per a Joves 

 

 

 

v GRUP B:  Equipaments, comerços i locals dels baixos dels nous edificis 
Nombre de participants: 7 persones, 2 homes i 5 dones 
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El resultat d’aquesta primera votació va ser : 

Títol resumit de la proposta Vots 

Centre de formació professional “Juan Antonio García Bayona” 7 

Nou centre de dia 7 

Nova escola d’adults 4 

Preservar la memòria i mantenir un mòdul de la presó 4 

Casal de joves 3 

Local per les carrosses de les festes 3 

Centre d’atenció especial 2 

Centre d’oci i cultura per la interculturalitat 1 

Mediadors interculturals 1 

 

En el primer debat, es veu clar que les tres primeres propostes acceptades seran el Centre de 
formació professional “Juan Antonio García Bayona” i el Nou Centre de Dia. Sobre la Nova 
Escola d’Adults, es valora que l’equipament on vagi l’escola d’adults podria incorporar-se el 
centre d’oci i cultura d’experiències interculturals i els mediadors interculturals. 

Es retiren les propostes que no es consideren prioritàries per al barri:   

- Mercat setmanal (mercadillo): No es veu clar, pot fer competència als pocs 
comerços que hi ha al barri. Tampoc beneficiaria al barri ja que els paradistes 
vindrien d’arreu. 

- Menjador social: No es veu necessari. Va ser unànime i sense gaire debat. 

- Sala d’actes polivalent: Aquesta proposta pot incorporar-se als equipaments 
que es faran a Porta Trinitat. 

- Residencia d’estudiants: Els participants creuen que malgrat es faci una 
formació potent com pol d’atracció de joves, valoren que aquests no voldran 
quedar-se a viure al barri. 

 

S’inicia el segon debat amb la ubicació en el mapa dels diferents serveis en els 3 equipaments i 
baixos. 

Els baixos que donen a la plaça es planteja que sigui pel centre de dia i pel comerç de 
proximitat. Valoren que d’aquesta manera sempre hi haurà vida a la plaça i per tant seguretat. 
També es valorà que les persones del centre de dia podrien gaudir-ne d’aquest espai. 
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Veient que tots els edificis d’equipaments no es fan a l’hora, prioritzen que l’edifici E03, el 
primer que es farà, sigui on s’ubiquin els espais que necessita al barri: Local carrosses, espai 
entitats, espai per preservar la memòria de la presó, i afegeixen l’esplai i ludoteca per a infants i 
l’espai d’atenció especial – que no es exclusiu per persones amb diversitat funcional, sinó 
també per aquells infants i adolescents amb dificultats (logopeda, estimulació precoç, gestió 
emocional...). També es considera que mentre tot estigui “potes amunt”, tampoc seria un bon 
lloc i atracció perquè vingui gent nova al barri. 

A l’edifici E02 es proposa l’escola d’adults, el centre d’oci-cultura intercultural i els mediadors, 
es proposa en aquesta ubicació després de descartar el CFO. Aquest, es descarta d’aquesta 
ubicació per que es valora que si els joves arriben al barri en metro, agafarien el carrer Via 
Barcino i Torrent de la Pereira i no entrarien al barri. 

A l’edifici E01 es proposa el centre de formació professional. Es valora que en aquesta 
ubicació, els joves entraran al barri i davant d’aquest equipament també hi haurà baixos amb 
comerç. 

A l’edifici A.18.6 es proposa el Casal de joves. La seva ubicació es valora per estar fora de on 
son els habitatges. Aquí es fa prevenció a possibles soroll nocturns dels joves. 

 

 

4. SEGON PLENARI 

Comencem el segon plenari felicitant a tothom per la feina feta, i els grups fan l’exposició dels 
acords que s’han pres.  

Comença el grup d’Espai Públic, Mobilitat i Accessos amb la seva presentació. 
S’expliquen els acords que s’han pres en relació a la plaça: es vol una plaça tranquil·la, 
d’ambient familiar. S’ha apostat per fer-hi un amfiteatre per poder acollir els esdeveniments que 
s’organitzin al barri, així com per tenir-hi terrasses de bars sempre i quan es compleixi amb la 
normativa de terrasses en quant a horaris i sorolls. S’ha acordat també situar l’espai per gossos 
fora de la plaça, no tancar-la a la nit i s’han descartat també la zona d’esports i els horts 
urbans.  

A nivell d’accessos i mobilitat, s’ha apostat perquè Trinitat Vella sigui pionera en senyalització 
inclusiva per a persones amb diversitat funcional, instal·lant pictogrames i senyalització per a 
persones invidents. Es va acordar dignificar les escales del carrer del Pare Manjón, així com 
instal·lar aparcaments de zona verda. Per últim, es va acordar una connexió per vianants amb 
el riu Besòs que dinamitzi la zona nord, amb una zona d’esports com patinatge i criquet. Es va 
descartar obrir de nou la entrada de la Meridiana per evitar molta circulació de cotxes i 
pol·lució. En quant al foment de la convivència, es va apostar per impulsar campanyes de 
foment del reciclatge i de la recollida de deposicions de gossos.  

Es fan algunes puntualitzacions des de la resta de participants, però ningú modifica cap dels 
acords que s’han pres.  
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Seguidament, els dos grups d’Equipaments i Baixos d’edificis exposen el que han parlat. 
En ambdós grups s’han dut a terme dues prioritzacions: 

- Prioritat per al barri: Aquells serveis que el barri necessita urgentment o que estan en 
males condicions i necessiten un nou espai. 

- Prioritat d’ubicació: Es prioritza la ubicació dels serveis en funció del ritme de construcció 
dels nous edificis. 

En quant a serveis necessaris per al barri, els resultat de les votacions dels i les participants del 
taller estableixen les següents prioritats: 

 

Ref. Títol resumit de la proposta Grup B Grup C Total 

11 Centre formació professional 11 
 

 

7 

 

 

33 

12 Centre d’estudis professionals 3 

13 Aula d’extensió universitària 6 

14 Estudi cinematogràfic 6 

17 Casal de Joves 4 
3 21 

18 Espai per a Joves 14 

27 Nou Centre de Dia 13 7 20 
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25 Local Carrosses Festa 5 
3 

171 26 Local Entitats 2 

24 Memòria Presó - Façana 3 4 

21 Centre d’Atenció Especial 6 2 8 

28 Comerç i Cafeteries 5 0 5 

15 Nova escola d’adults2 0 4 4 

22 
Centre d’ Oci i Cultura i reflexió sobre 
Interculturalitat 

0 1 1 

29 Mediadors Interculturals 0 1 1 

20 Sala Polivalent 1 0 1 

30 Mercadillo setmanal 1 0 1 

16 Residència d’estudiants 0 0 0 

19 Espai Infants. Esplai i repàs 0 0 0 

23 Menjador Social 0 0 0 

 

Sembla que hi ha un acord en els  4 serveis més necessaris pel barri: 

• Centre de formació que sigui un pol d’atracció a nova gent al barri  i dinamitzi el comerç 
i la vida cultural. 

• Un centre pel joves 

• Un nou centre de Dia. 

• Locals per les entitats del barri. 

 

Es coincideix en ambdós grups en no apostar pel “mercadillo”, no es veu possible ja que faria 
competència al comerç de la zona, que ara per ara, es molt feble. Unànimement també es veu 
que la residència d’estudiants i el menjador social són prioritaris pel barri. També s’acorda que 
la sala polivalent i l’esplai es poden ubicar a Porta Trinitat.  

S’obre un segon torn de debat per saber quins de les propostes mes votades ocuparien els 
primers baixos  A18.03 al Torrent de la Perera i el primer equipament E.03 

 

                                            
1 S’ha adjunten les tres propostes per l’ocupació d’un dels equipaments. 
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Tothom valora que el primer servei a ubicar sigui el Centre de Dia, però el dos grups que han 
tractat el tema els ubiquen en llocs diferents : Un grup ubica al Centre de Dia en els baixos que 
donen a la plaça (A1802) i l’altre grup amb els primers baixos que es faran, els que donen a  
Torrent de la Perera (A18.03). S’argumenten les dues posicions i l’emergència de què el  
Centre de Dia actual està en unes condicions molt precàries. Es valora tot i s’accepta 
unànimement la seva ubicació en els primers baixos que es construeixin. 

Pel que fa al primer equipament a construir-se, E03 de 2500m2, tampoc hi ha acord inicial en el 
tipus de servei. Per un grup s’ubicaria la seva proposta primera, el Centre de Formació 
Professional i per l’altre, per respondre a les necessitats del barri, els local d’entitats, local per 
les carrosses, espai d’ús comú per les entitats, espai per preservar la memòria de la presó, 
afegint l’esplai i ludoteca per infants i l’espai d’atenció especial. 

Cada grup argumenta la seva elecció i posteriorment hi han paraules per recolza una proposta i 
altre.  

- El grup del Centre de formació, valora que es necessari per la transformació del barri 
que hi hagi un equipament com a pol d’atracció per la vinguda de nova gent, per situar 
al barri en la ciutat i per donar vida a una zona poc dinàmica en aquests moments. 

- El grup que defensa que aquest primer equipament sigui per respondre a les 
necessitats del barri, ho argumenta dient que cal espai per les entitats, que és 
l’equipament que podrà mantenir un tros de l’edifici de la presó  i que té sentit que en 
ell estigui ubicat l’espai destinat a la memòria de la presó. També es valora que si el 
barri encara està construint-se, poc atractiu tindria un centre de formació. 

Després del torn de debat, no s’arriba a cap acord entre els i les participants presents al 
plenari. A banda d’això, hi ha persones que ja han hagut de marxar i les que queden són 
sobretot membres d’entitats amb un discurs molt construït i una visió molt determinada del 
barri. Es valora doncs la possibilitat de fer una votació a mà alçada.  

La proposta del Centre de Formació obté 6 vots, la proposta de les entitats obté 10 vots i hi ha 
10 abstencions. Aquest nombre alt d’abstencions és degut a que alguns participants no es 
veuen amb prou arguments per a prendre una posició clara. 

El resultat final és, doncs, dedicar el primer equipament a locals per a entitats.  
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5. PARTICIPACIÓ I ASSISTÈNCIA  

 

v Dades de participació 

 

 
 

 
 

 
 

  

51%	
49%	

Par$cipació	veïnal	

Representants	Entitats		 Veïns	a	títol	individual	

56%	

44%	

Homes	i	Dones	

Homes		 Dones	

91%	

9%	
Diversitat		

Nascuts	a	l'estat	espanyol	 Orígen	divers	
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v Llistat d’assistència 

 

Ø 21 veïns i veïnes a títol individual 

 

Ø 13 entitats participants:  

• A. Comerciants 

• A. Recerca Memòria Història Trinitat Vella  

• A. Veïns i Veïnes de Trinitat Vella 

• AMPA Ramón y Cajal 

• Club Deportivo Trinitat 

• Comissió de Festes de Trinitat Vella 

• Coordinadora Trinitat  

• Esquerra Republicana  

• Grup de Dones 

• La Caja de Pandora 

• Mirada Neta  

• Trabucaires 

• Triniteiros 

 

Ø Ajuntament del Districte de St. Andreu 

• Treballadora Social del barri  

• Conseller de barri (Barcelona en Comú) 

• Conseller municipal (PSC) 

• Consellera municipal (Grup Municipal Demòcrata) 

 

Ø Equip Dinamitzador 

Fundació Desenvolupament Comunitari 

 

Ø Coordinador del Procés de Participació 

• Albert Aixalà i Blanch 
Responsable de Democràcia Activa 
Referent del Districte de St.Andreu 
Direcció de Democràcia activa i descentralització 
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6. ANNEXOS 

v Resultats de l’enquesta de valoració repartida durant el taller 

 

- Participants totals: 43 

- Persones a títol individual: 21 

- Persones d’entitats: 22 

- Responen l’enquesta: 22 

 

 

 
 

v Característiques del grup que contesten la enquesta 

 

 

 

 
 

 

no	
contesten	
49%	contesten	

51%	

Enquesta	de	valoració	

55%	

45%	

Gènere	

home	 dones	

2	 2	

8	

3	
5	

2	

20-30	 31-40	 41-50	 51-60	 61-70	 71-80	

Edats	
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Illes	balears	 Marroc	 País	
Valencià	

Navarra	 Resta	
Catalunya	
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Origen	

12	

6	

2	 1	 1	

0	

5	

10	

15	

Castellà	 Català	 Català-castellà	 Català-gallec	 Àrab	

Llengua	materna	

13	

9	

0	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	

Membres	d'entitats	 Veïnat	

En$tats/Veïnat	
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v Participació 

 

 

 

 
 

Dues persones amb discapacitats manifesten haver rebut els suports necessaris per fer el 
seguiment de la sessió. 

 

 
 

 

36%	

64%	

Par$cipació	

que	han	par*cipat	en	mes	d'un	espai	

que	han	par*cipat	en	un	espai		

53%	37%	

10%	

Preparació	de	la	Par$cipació	

sí,	en	sessions	informatives	
si,	en	sessions	de	propostes	i	debat	
no,	és	la	primera	sessió	a	la	que	participo	

9	 10	

2	 1	

7	

11	

2	 2	

10	

11	

1	

molt	 bastant	 poc	 gens	 NC	

Elements	que	han		facilitat	la	par$cipació	

Horaris	 Difusió	 Llenguatge	entenedor	
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8	

14	

1	

Molt	 Bastant	 Poc	 Gens	 NC	

La	informació	ha	estat	comprensible?	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

molt	 bastant	 poc	 gens	 NC	

Pluralitat	
S'ha	facilitat	que	els	/les	
participants	poguessin	opinar	i	
expressar	les	seves	posicions	
al	llarg	del	procés	

Els	debats	han	estat	plurals	

S'ha	explicat	
correctamentl'origen	de	
cadascuna	de	les	propostes	
exposades	


