
PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

 

 

Que és Trinitat Uneix?   

És l'associació d'unes persones compromeses amb el medi ambient, l'urbanisme sostenible i la 

interculturalitat que s'uneixen per posar en marxa i defensar iniciatives relacionades amb 

aquestes àrees de treball.  A més, ho fan unint les mancances i demandes de dos barris com 

són la Trinitat Vella i la Nova en un sol projecte y el territori vist com una unitat. 

Quins són els projectes? 

En l'àmbit del medi ambient, treballar per intentar revertir el deteriorament que pateix la 

Trinitat a causa de la seva situació, envoltada per vies ràpides d'entrada i sortida de la ciutat 

que comporten un alt grau de contaminació atmosfèrica i acústica.                                                                                               

Lluitar per la recuperació, conservació i creació de zones verdes que facin més saludable 

l'entorn on conviuen els nostres veïns i veïnes, per mitjà de la replantació dels arbres i plantes 

que han anat morint al llarg de el temps i no s'han reposat                                                                                                                                                                                      

Treballar perquè la barrera arquitectònica que suposa l'Av. Meridiana que separa i converteix 

en dos barris a la Trinitat, deixi de ser-ho en un futur.                                                                                                                

Activar i fer seguiment del projecte (de moment aturat) de prolongació de la línia 3 de metro 

de Trinitat Nova fins a Trinitat Vella amb el corresponent enllaç amb la línia 1.                                                                                                                                                                 

Impulsar el projecte ‘Feixes’ on la posada en marxa d'un espai dedicat a l'agricultura urbana a 

la Trinitat Nova, pugui donar com a resultat el desenvolupament comunitari, la participació i la 

inclusió social.                                                                                                                                     

Estudiar fórmules que permetin la connexió del barri amb el riu Besòs. Actualment és l'únic 

territori de Barcelona que no té accés directe tot i coincidir al llarg d'aproximadament un 

quilòmetre.                                                                                                                                                       

Desenvolupar i donar suport a iniciatives relacionades amb la recuperació i adequació del 

marge del riu en què el resultat sigui la consecució d'un parc fluvial i zona de passeig i esport 

envoltada de natura. 

En l'àmbit de la interculturalitat, entaular contacte amb les diferents comunitats que conviuen 

al barri i facilitar ponts de diàleg per donar a conèixer les seves cultures i costums per mitjà de 

xerrades obertes a veïnes i veïns, exposicions o mostres d'arts plàstiques a més d'altres 

iniciatives per tal d'aconseguir acabar amb els tòpics i els rumors que a causa del 

desconeixement i la desinformació poden crear rebuig al voltant d'algunes comunitats. 

Pel que fa a temes relacionats amb la història de barri, a Trinitat Nova impulsar i donar suport 

a desenterrar i recuperar l'entorn del Pont dels Tres Ulls com a espai enjardinat.                     

Rehabilitar i condicionar la casa coneguda com 'el xalet' o 'casa de les bruixes' com centre 

d'interpretació, exposicions, etc.                                                                                                                                              



Demanar la restitució del Monument al Treball de l'escultor Eudald Serra que el 1961 es va 

inaugurar a l'Av. Meridiana entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella i que posteriorment 

va ser traslladat a Montjuïc per millor lluïment.                                                                                                                                                        

A Trinitat Vella, la conservació de la façana de la presó destinant-la a equipaments diversos per 

al barri.                                                                                                                                                        

Desenterrar, condicionar i preservar les restes de la que va ser la masia de Can Oller, 

saquejada i cremada al 1808 i que forma part del recorregut que seguia el Rec Comtal.                                                                                                                                                                       

 

Com es portaran a terme? 

Treballant formant grups o comissions per a cada àrea o projecte que es posi en marxa.                      

Crear sinergies amb altres entitats i associacions per tal de dur a terme projectes més 

consensuats i per tant amb més garanties d'èxit.                                                                                                                                                                

Buscar i aprofitar tota la informació i treballs que s'hagin pogut fer abans per part d'altres 

sobre els projectes que es vulguin dur a terme a fi de dotar-los de les màximes possibilitats.                                        

Finalment, tenint en compte que l'èxit d'un projecte no depèn exclusivament de l'entitat que 

l'impulsa, sinó que de vegades és l'administració qui té l'última paraula, fer de la perseverança 

i la paciència una altra eina de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

eMail: trinitatuneix@gmail.com                                                                                     

www.facebook.com/trinitat.uneix.9                                                                                                                  

Twitter: @TrinitatUneix                                                                                                                                                  

InstaGram: @trinitatuneix 
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