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DIMECRES 12/03/2019 Hora: 18:00h Lloc: Casal de Barri TN - SomLaPera 

 

ASSISTENTS 

    

Entitats participant al grup impulsor 

5 Representants de Taula Oberta 

1 Representant Associació de Veïns i Veïnes de TN 

1 veí 

 

Grups Municipals 

1 representant de PDCAT 

1 representant de C’s 

Districte: 

Jordi Vergés (Tècnic de projectes de barri) 

Carolina Recio (Consellera Portaveu Districte 9B) 

 

Foment de Ciutat: 

Mireia Valls (Cap de projecte PdB Roquetes) 

Núria Borrut (Coord Activitat Econòmica PdB) 

 

Comentaris Previs:  

 

Aquesta acta conté com a annex la presentació que es va fer a la reunió. Per tant, en aquest document només 

s’inclouen aquelles informacions o comentaris que no apareixen a l’annex. 

 

 

DRETS  SOCIALS  

7.2. Projecte NOVA: art urbà a la Trinitat 

El Grup Impulsor comenta que el projecte va iniciar amb molta força i motivacions, i que actualment no hi ha 

informació al respecte. S’explica que el projecte es treballa des de dins de l’ieTN, i possiblement per aquest 

motiu està essent més difícil fer visible el procés. En explicar la intervenció d’art urbà al Parc de l’Amistat, la 

qual consisteix en pintar la pista de l’espai d’una forma més artística, sorgeix preocupació pel manteniment 

que requerirà. 

 

7.3. Imatges, Records i Barris 

El Grup Impulsor comenta que la difusió no ha estat encertada, i que de cara a futurs projectes amb gent gran, 

el Casal de Barri no és el millor equipament per dur-los a terme, ja que a les persones grans els hi costa des-

plaçar-se fins allà. Tot i així, el projecte es considera molt interessant.  

 

8.2. Amunt Trinitat Nova 

El Grup Impulsor proposa implicar de forma intensa al CAU en aquest projecte. PdB respon afirmativament.  

 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

12.1. Activació de locals buits de Trinitat Nova 

Es mostra certa preocupació en relació al finançament d’aquest projecte, i es manifesta que aquest projecte 

s’hauria d’assumir econòmicament des de Barcelona Activa o Direcció de Comerç. 

Es pregunta la quantitat econòmica destinada a aquest projecte. Hi ha un pressupost de 80.000€ per la reacti-

vació de locals.  

ECOLOGIA URBANA 

14.1. Legalització Túnel subterrani i Sala Hipòstila de la Casa de l’Aigua 

Es demana poder utilitzar la Sala Hipòstila per fer activitats veïnals, si és que ja està legalitzada. Es respon que 

la cessió d’aquest espai correspon a l’equip que gestiona l’equipament, i que per tant caldria fer la petició a la 

mateixa Casa de l’Aigua.  
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15.2. Programa de rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat (FAC) 

Es pregunta per quins criteris es varen utilitzar per fer la selecció de les finques i es pregunta quina feina es va 

fer directament amb el veïnat. La sensació general és que les finques seleccionades no són les més vulnera-

bles, i en canvi han quedat fora del programa finques que físicament i socialment són més vulnerables. PdB es 

compromet a traslladar aquesta informació i traslladar com s’ha fet el procediment. 

16.1. Reurbanització de l’espai públic entre blocs, Aiguablava-Portlligat 

Les obres s’estan endarrerint molt, i el veïnat es mostra molest en aquest aspecte. PdB informa sobre la última 

actualització de calendari que ha passat BIMSA, la qual apunta a iniciar les obres a finals d’abril 2019. 

 

 

 

ALTRES  

Es demana en general més difusió de totes les activitats, i potenciar la difusió per cartellera a les porteries, no 

únicament a través de les xarxes socials.  

 

Es pregunta pel número de persones dinamitzadores/treballadores que està pagant PdB. PdB es compromet a 

donar resposta, matisant que és una informació complicada d’obtenir, ja que cal diferenciar entre contractes 

laborals (de personal) dels contractes de serveis (de projectes).  


