Procés participatiu
“Repensem Trinitat
Nord”
Procés participatiu desenvolupat al barri de Trinitat Vella
entre gener i juny de 2018

18 de desembre de 2018

01

El PGM dels entorns de la presó de
la Trinitat
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Ajuntament de Barcelona

Propostes d’ordenació
Fase 0A: Enderroc de la resta d’instal·lacions penitenciàries

Fase 0B: Edificació de les unitats A18.01 i A18.03 mantenint
les instal·lacions penitenciàries

Fase I: Urbanització del vial 4 i edificació de les unitats A18.01,
A18.03, A18.03, A13.01 i els equipaments E.03 i l’HD/7

Fase II: Enderroc dels blocs 1, 2, 3, 4 i 4
(96 habitatges). Urbanització del vial 3 i
6

Ajuntament de Barcelona

Propostes d’ordenació
Fase IV: Enderroc bloc 6 i 9 (30 habitatges) i el Centre Trini
Jove. Urbanització vial 1 i 2

Fase III: Edificació unitats A18.04,
A18.05 i dels equipaments E.01 i
E.02

FINAL PREVIST

Fase V: Enderroc dels blocs 7 i
8 (48 habitatges) restants i
edificació A.18.6

Plànol de la transformació

02
El procés
participatiu
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FASE

CONTINGUT

Donar a conèixer
entre la ciutadania
l'inici del procés i
FASE INFORMATIVA oferir informació
sobre el PGM vigent i
la transformació
urbanística prevista.

FASE DIAGNOSTIC
Diagnosis de les
necessitats existents
en el barri envers a
equipaments i serveis.

ACCIONS

DATES

Presentació a la
Biblioteca
Acció al carrer
Entrevistes agents clau
2017Desembre
2018 Gener
Espais grupals

Taller dones
Taller diversitat funcional
Taller diversitat cultural
Taller joves
Entrevistes

2018 Febrer-Març

Entrevistes al carrer
FASE DE
PROPOSTES

Festa ciutadania
Recollir propostes per
tal de fer front a les
necessitats
manifestades pel
veïnat.

Visites i carrer
Bústies al carrer

2018 Abril- Maig
Taller ciutadà

Fase Informativa
Presentació i taula informativa, Dissabte 13 de gener.
• Assisteixen unes 25 persones
• Es recullen 34 butlletes participatives
• Es presenta el web del procés participatiu a
Decidim.Barcelona
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Fase Diagnosi
Es realitzen 4 tallers específics:
• Taller orientat a persones d’origen divers.
• Centre Cívic Trinitat Vella, 8 de febrer

• Taller orientat a dones.

• Local del grup de Dones de Trinitat Vella, 20 de febrer

• Taller orientat a persones amb diversitat funcional.
• Casal de la Gent Gran, 28 de febrer

• Taller orientat a joves.

• Biblioteca de Trinitat Vella, 1 de març

Tallers dirigits a població específica, però oberts i
publicitats.
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Participació en els tallers de
diagnosi
Homes

Taller de
joves; 18

Dones

Taller
Diversitat
cultural, 5

Taller
Diversitat
funcional; 5

Taller Dones;
15

42%
58%

Fase de proposta (març-abril)
- 1 reunió amb la Taula d’entitats del barri.
- 20 visites a domicili en els blocs afectats.
- 24 entrevistes a peu de carrer a veïns i veïnes dels
voltants de la presó.
- 27 butlletes recollides a les bústies participatives
- 25 dibuixos fets pels nens i nenes de 4rt, 5è i 6è de
l’Escola Santíssima Trinitat.
- 51 propostes recollides a la Plataforma
Decidim.Barcelona
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Priorització de Propostes.
Dissabte 15 d’abril.
Hi participen 41 persones en el marc de la Festa de la
Convivència i cada una d’elles pot expressar el seu
suport a 4 de les 51 propostes presentades.
• 26 suports per a l’equipament de formació
professional
• 25 suports per una plaça enjardinada, amb jocs
infantils i un petit amfiteatre.
• 15 suports per a equipaments de joves
• 10 suports per locals d’entitats.
• 9 suports per equipaments de gent gran.

Taller per consensuar propostes.
13 de maig.
• Hi participen 43 persones.
• Estan representades fins a 12 entitats: Associació de
Veïns i Veïnes, Coordinadora, Ass. Comerciants, Ass.
Recerca i Divulgació de la Memòria Històrica, Grup de
Dones, Comissió de Festes, Triniteiros, Escamot
Trabucaires, La Caja de Pandora, Mirada Neta, Club
Deportivo Trinitat, i AMPA Ramón y Cajal.
• Es debat en 3 grups sobre 2 àmbits:
• Espai públic, accessos, mobilitat i convivència.
• Equipaments, comerç i locals dels baixos del nous edificis.

Diumenge 13 de maig. Centre
Cívic Trinitat Vella

03
Els resultats del procés participatiu
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Propostes per a la plaça central de
2.500m2
• Jocs infantils, que siguin inclusius per a nens i nenes amb diversitat
funcional.
• Plaça enjardinada amb un bon manteniment periòdic.
• Ambient tranquil i familiar, per passejar, espai per a la gent gran.
• Amfiteatre per a esdeveniments del barri, com a lloc de trobada.
• Il·luminació: Una plaça sense espais foscos, il·luminació que creï
espais segurs per a les dones.
• Font: Com la de Baró de Viver, sortidors d’aigua del terra.
• Bars amb terrassa: Garantint que 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 evitar l’aspecte brut i males olors que es produeix al
voltant dels contenidors convencionals.

Propostes d’espai públic fora de la
plaça
• Àrea 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. Es
proposa que en la nova urbanització hi hagi una
àrea per a gossos i que durant les obres es prevegi
un ‘pipican’ provisional.
• Zona d’esports: Es va acordar fer una zona de
patinatge, amb skate-park i pista llisa, a més d’un
camp de Criquet. Es proposa instal·lar-lo als
voltants del Camí de Ronda.

Propostes de mobilitat i accessos
• Escales carrer del pare Manjón: espai obert, visible i
il·luminat.
• Senyalització: pictogrames, senyalització inclusiva,
també per a persones invidents.
• Aparcaments: Instal·lar àrea verda per a veïns i veïnes a
la zona nord, 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. Estudiar
altres alternatives d’aparcament .
• Connexió riu Besòs: Dinamització de la zona nord a
partir d’una connexió amb el riu Besòs i Santa Coloma
de Gramenet.

Propostes de civisme i convivència
• 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.
• Campanya gossos i civisme: Campanya per a
fomentar la recollida dels excrements i increment
de multes.
• Agents Cívics: es demana que la gestió torni al
Districte i que les seves funcions estiguin ben
definides i siguin conegudes per la ciutadania.

Equipaments i locals
Propostes amb més suport

Propostes amb menys suport

• Centre de formació
professional.
• Aula d’extensió
universitària.
• Estudi cinematogràfic.
• Casal o Espai per a Joves
• Centre de Dia
• Locals per a entitats i per
a les carrosses.
• Memòria de la presó

•
•
•
•

Centre d’Atenció Especial.
Comerç i cafeteries
Escola d’Adults
Centre de cultura i
reflexió sobre la
multiculturalitat
• Residència d’estudiants
• Espai infantil.
• Mercadillo setmanal

Equipaments prioritzats
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 espai pels joves
• Un nou centre de Dia.
• Locals per les entitats del barri.

Prioritats en la construcció i la
ubicació
Es fixen dues prioritats:
• Prioritat per al barri en funció de la urgència.
• Prioritat d’ubicació en funció de la construcció dels
edificis.
En funció d’aquests criteris, s’acorda que el Centre de
Dia és l’equipament més urgent i es proposa la seva
ubicació en els primers baixos que es construeixin.
Es produeix un debat sobre si el primer edifici
d’equipaments ha de ser per un Centre de Formació
Professional o un local d’entitats.

Participació total al procés
participatiu
140 participants a títol individual
i 57 persones de 39 entitats.

29%
71%

Participants
vinculats a
entitats
Participants a
titol personal

Número d’accions en les que
s’ha participat.

3%
15%

163 en 1 acció
29 en 2 accions

82%

6 en 3 o més
accions

Participants per gènere i diversitat
cultural
PARTICIPANTS PER GÈNERE

PARTICIPANTS PER DIVERSITAT
CULTURAL

2%
24%

111 Dones

44%
56%

87 Homes
74%

146 d'Espanya
4 etnia gitana

48 d'altres païssos

Gràcies per la vostra atenció!
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca

