TRINITAT VELLA RECLAMA SOLUCIONS EN HABITATGE I NETEJA
Barcelona, 17 de setembre del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, i membres del seu equip assessor s’han reunit amb les representants
veïnals de l’AAVV Trinitat Vella, que han traslladat les millores que reclamen en dos
àmbits: habitatge i neteja.
Tot i que l’abril de 2018 ja es va efectuar una visita al barri de la Trinitat Vella, aquest
cop la visita sorgeix d’una demanda efectuada per part de l’Associació de Veïns i
Veïnes amb l’objectiu de posar en coneixement de la síndica diferents problemàtiques
existents al barri.
L’habitatge, el primer motiu de queixa
Assenyalen com a màxima prioritat del barri l’execució de la promoció d’habitatges
que ha de dur a terme el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) al voltant de l’actual
equipament de la presó que porta el nom del barri. Expliquen que l’entorn està
degradat i que calen actuacions, més enllà d’un estudi i de processos participatius.
Les representants veïnals també detallen l’existència d’un projecte que inclou
l’edificació de 155 habitatges en el terreny alliberat i que teòricament s’ha de construir
en dues fases. Van mantenir una reunió amb el PMH, però hi ha una part del terreny
on s’ha de construir que pertany a la Generalitat. Per aquest motiu, desconeixen si el
projecte es podrà executar i si es realitzarà tot alhora o en dues fases.
La neteja és un dels reclams més urgents
Com a segona problemàtica per importància del barri es tracta el tema de la neteja.
Tenen la sensació d’una menor prestació de servei amb el nou contracte d’equips de
neteja que hi ha al barri i els agradaria conèixer si hi ha hagut algun canvi (menys
hores, menys efectius, etc.).
Expliquen els problemes que tenen amb el servei de recollida nocturna de la brossa i la
manipulació dels containers a la nit per part dels conductors dels camions. Diuen que
“no tenen cura d’on ni de com els deixen”. Posen com a exemple el carrer Mare de
Déu de Lorda i el carrer Ausona, on expliquen que es dipositen sobre la vorera.
Des de l’AAVV Trinitat Vella es fa incís en el fet que hi ha veïns que dipositen les
escombraries al costat dels contenidors. Quan es procedeix a l’aixecament dels

contenidors, les bosses es desplacen i queden aixafades sota els contenidors quan els
camions els retornen al lloc. Aquest fet que comporta més brutícia, ja que les bosses
rebenten i la brossa queda escampada amb les conseqüències de males olors i
d’aparició d’animals, sobretot a l’estiu. Els conductors dels camions els han manifestat
que no poden fer-se càrrec de la recollida de les bosses que no són dins dels
contenidors.
Retard en l’execució del Casal de Gent Gran
S’exposa la preocupació per part del veïnat en relació amb el compliment de l’execució
i disposició del servei del Casal de Gent Gran municipal. El local està comprat i
l’equipament licitat, però tenen dubtes que la previsió d’obertura al setembre sigui
possible, ja que està força endarrerit.
Es comenta de nou, igual que en l’anterior visita efectuada, que el barri disposa d’un
casal de gent gran de la Generalitat que no compleix la normativa. “El funcionament
és bo però les instal·lacions no són les adequades”, comenten.
Millora en la mobilitat
En l’anterior reunió, també van exposar una problemàtica del barri que avui dia encara
no han solucionat. Es tracta d’un semàfor ubicat a la via Favència (just a sota la ronda
de Dalt) que ocasiona embussos constants que afecten l’entrada i sortida del barri.
Creuen que el semàfor podria ser de caràcter intermitent sense cap afectació per la
seguretat, o que podrien instal·lador un polsador semafòric pels vianants.

