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Pla de Barris de Trinitat Nova 
 

12 de març 2019 
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https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157690513126341/ 

https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157690513126341/
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157690513126341/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8
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1 

Suport al CEB per implementar 

el Pla Educatiu a Trinitat Nova 

EDUCACIÓ 
1.1. Construcció del nou equipament educatiu (ieTN) 
Durant l’agost 2018 s’ha avançat en les obres per poder iniciar curs 

el setembre. Previsió calendari: setembre 2019 tenir les obres 

pràcticament acabades. 
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1 

Suport al CEB per implementar 

el Pla Educatiu a Trinitat Nova 

EDUCACIÓ 
1.2. Implementació d’un projecte educatiu singular a 
l’ieTN. 
Implementació de l’eix AUDIOVISUALS durant curs 2017-18. 
Consolidació de l’eix AUDIOVISUALS durant curs 2018-19, amb les següents 
accions: 
 
• Dotació de recursos audiovisuals al centre 
• Posada en marxa del Consell de Redacció 
• Col·laboració amb projectes de barri (Ateneu, ITB, entitats...) 

• Cinema en curs (1r ESO) 
• Petit Cinema en curs (1r primària) 
• Fotografia en curs (4rt i 5è primària) 
 
S’ha dotat d’una figura extraordinària durant aquest curs per tal de 
consolidar la implementació de l’eix AUDIOVISUAL a les aules i 
assignatures curriculars. S’està buscant l’autonomia de l’equip educatiu 
en l’àmbit audiovisual, per donar sostenibilitat al projecte global. 
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1 

Suport al CEB per implementar 

el Pla Educatiu a Trinitat Nova 

EDUCACIÓ 
1.2. Implementació d’un projecte educatiu singular a 
l’ieTN. 
 
 Cinema en Curs, 2017-18 

El nostre barri: la Trinitat Nova 
https://vimeo.com/273156948 

https://vimeo.com/273156948
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
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1 

Suport al CEB per implementar 

el Pla Educatiu a Trinitat Nova 

EDUCACIÓ 
1.3. Adaptació de l’escola bressol Airet 
Previsió obres: juliol 2019 – agost 2020   
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2 

Programes de millora de les 

tasques socioeducatives 

EDUCACIÓ 
2.1. Incorporació de perfils psicosocials a les escoles 
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2 

Programes de millora de les 

tasques socioeducatives 

EDUCACIÓ 
2.2. Programa MenjaLlibres 
Foment per la lectura. Entendre la lectura com a vincle entre 

l’infant, la família i la comunitat. 
Els grups de l’ieTN fan aquesta activitat a la Biblioteca de 
Roquetes. 
Primera edició, curs 2017-18 
Segona edició, curs 2018-19 

Programa MenjaLlibres 
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-
com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/ 

http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8
https://vimeo.com/273156948
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
http://educa.barcelona/2018/07/18/menjallibres-la-lectura-com-a-vincle-entre-linfant-la-familia-i-la-comunitat/
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3 

Promoure experiències 

d’educació en el lleure 

EDUCACIÓ 
3.1. Programa BAOBAB: CAU i Casals urbans 
 
El CAU de la Trini ja està federat a Agrupament Escoltes Catalans. 

Fan els caus de dissabte entre l’Espai Benjamí i l’ieTN.  

 

Els Casals urbans agost 2018 han anat molt millor que les dues edicions 

anteriors.  

Un 59% de les participants de l’ieTN 

El 60% de l’equip educatiu de Trinitat Nova. 

Notícia naixement CAU de la Trini 
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/noticia/el-
cau-de-la-trini-obre-les-seves-portes-a-trinitat-nova_677585 

3.2. Suport al monitoratge de 

lleure 
 

Ampliació de l’equip educatiu de lleure 

del barri amb una persona més. 

Aquesta persona col·labora a les 

activitats de l’espai educatiu ieTN i 

Casal Infantil.  

 

Suport durant 3 cursos: 2017-18, 2018-19 

i 2019-20. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RW_T0uITUY8
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
https://vimeo.com/273156948
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4 

Formació escènica/musical 

als i a les joves del barri 

EDUCACIÓ 
4.1. Tallers de percussió 

 
2 grups de percussió: 
 
Grup infantil, divendres a les 17.30h a l’ieTN 
Grup persones adultes, divendres a les 19h a l’ieTN 



12 

5 

Reduir les desigualtats en salut 

i millorar la qualitat de vida 

DRETS SOCIALS 

5.1. Programa Baixem al Carrer 
Programa per afavorir les persones que tenen immobilitat per estar 

en cadires de rodes o enllitades i no poden accedir al carrer ni 

relacionar-se. 

 

Programa amb criteris molt rígids. Està sent molt difícil trobar 

persones beneficiàries. Les derivacions s’haurien de fer des del CAP 

o Serveis Socials. 

 

5.2. Grup de Caminaires 
Pla de Barris dóna continuïtat al grup de caminaires de Trinitat Nova 

durant el 2019, fins ara finançat a través de fons europeus.  

Inici gener 2019, els divendres matí.  

Sortida des del CAP Xafarines. 
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6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.1. Estudi Solos en la Trini 
Detecció de grups i activitats que de forma informal es realitzen al barri. 
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6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.2. Dinamització comunitària 
 

S’han sumat dues persones al barri, la Gemma i en David,  

Creen espais de vincle entre persones no vinculades a la xarxa 

comunitària o associativa, per fer interactuar les persones. 

Identifiquen necessitats i interessos comuns per vincular aquestes 

persones a les entitats o a activitats que sorgeixin al barri. 

S’ha detectat poc ús de l’espai públic en 

relació a activitats comunitàries i de lleure. 

 

Parlant amb diverses persones i entitats 

s’ha detectat interès en activitats 

relacionades amb l’esport, la natura i 
l’espai públic, que puguin ser 

organtizades pel mateix veïnat.  

 

 escalada 

crossfit (Street Workout) 

   

Marxa Nòrdica 

 escalada 
crossfit (Street Workout) 

 Marxa Nòrdica 
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6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.3. Acompanyament a Comissió SomLaPera - TO 
S’ha iniciat el setembre 2018, i de moment es preveu durant 1 
any. Què s’està treballant: 
 
• Caminar i capacitar cap a la gestió ciutadana del Casal de Barri 

• Clarificar rols i tasques de les diverses entitats i grups de treball de TO  

• Ampliar la participació veïnal a l’entitat 
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6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.4. Programa Nous Lideratges als Barris 
En aquesta primera edició hi participen dues persones joves de Trinitat 

Nova, un cas excepcional. 

2 edicions més previstes 
 

Primavera 2019 
Tardor 2019 



17 

6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.5. Cohesió de les noves comunitats veïnals de TN 
S’ha realitzat un acompanyament de proximitat a les noves comunitats 

veïnals creades a través dels últims 38 reallotjaments.   

S’ha creat una Xarxa de Presidents/es d’aquestes comunitats. 
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6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.6. Taula Jove de Trinitat Nova 
 

S’està creant un espai de participació de joves.  

És important que les enitats i diversos col·lectius del barri tinguem en 

compte els diversos grups de joves que estan fent coses: 

Laboratori d’Idees  

El Club de la Escucha 

Grup Trinitú Fest 

Club de Vídeo ieTN 

CAU La Trini 

Joves de les activitats de Juliols 

Joves Parc de l’Amistat 

Educadors de carrer (APC) 

 

 

Poc a poc s’aniran presentant a 

les diverses entitats del barri. 
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6 

Convivència, cohesió i acció 

comunitària 

DRETS SOCIALS 
6.8. Taller de convivència a l’ieTN 
 

El gener 2019 el grup de música Xiula per treballar el respecte a través 

de la seva música. 

Es va fer una cançó sobre el bullying. Les classes de 1r i 2n d’ESO varen 

participar pensant la lletra i cantant aquest trap, que es pot trobar a 

continuació: 

 

https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-

respecte-feta-amb-xiula/ 

https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
https://agora.xtec.cat/ietn/escoleta-blava/trinitrap-la-canco-sobre-el-respecte-feta-amb-xiula/
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7 

Foment de la cultura i la 

memòria històrica 

DRETS SOCIALS 
7.1. Exposicions sobre la memòria de l’aigua 
S’està dissenyant dues exposicions sobre per celebrar el centenari de la 

Casa de l’Aigua. Les activitats que se’n desprenguin estaran vinculades 

a la Festa Major del Districte (maig) i a la Festa Major de TN (juny). 

 

 

7.2. Projecte NOVA: art urbà a la Trinitat 
 

 

 

https://novatrinitat.com 

https://novatrinitat.com/
https://novatrinitat.com/
https://novatrinitat.com/


21 

7 

Foment de la cultura i la 

memòria històrica 

DRETS SOCIALS 
Properes intervencions curs 2018-19: 
 
1. Intervenció artístico-esportiva-urbana  

al Parc de l’Amistat 

 

2. Intervenció al mur del carrer Empúries amb l’objectiu de potenciar les 

entitats del barri 

 

 

 

Artistes convidats: 

 

Anna Taratiel 

Pere Graner 
 

 

 

https://novatrinitat.com 

https://novatrinitat.com/
https://novatrinitat.com/
https://novatrinitat.com/
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7 

Programació cultural i 

memòria històrica 

DRETS SOCIALS 
7.3. Records, imatges i barris 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUt6d7czpSg 

https://www.youtube.com/watch?v=pUt6d7czpSg
https://www.youtube.com/watch?v=pUt6d7czpSg
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7 

Programació cultural i 

memòria històrica 

DRETS SOCIALS 
7.4. Projecte Fotogràfic 
 

Fins el 31 de març: EXPOSICIÓ AL BORSÍ (Ciutat Vella) 

Estiu 2019: EXPOSICIÓ A TRINITAT NOVA 

DISSABTE 16 DE MARÇ a les 18h al  

CASAL DE BARRI SOM LA PERA 

Trobada amb el fotògraf XAVIER RIBAS 
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7 

Programació cultural i 

memòria històrica 

DRETS SOCIALS 
7.5. Suport a la FACC&COM 
 

La Xarxa Artibarri, comunitats creatives pel canvi social, busca visibilitzar 

les diferents experiències que tenen a veure amb l’art com a eina de 

transformació social i interconnectar-les.  

 

Durant aquests 3 anys han dut a terme diferents accions de reflexió, 

contactes i difusió per fer finalment una Fira d’Art, Creació i Cultura 

Popular Comunitària de Barcelona.  

 

Aquesta Fira tindrà lloc duran l’estiu-tardor 2019 a TRINITAT 
NOVA!! 
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8 

Promoure la pràctica de 

l’esport 

DRETS SOCIALS 
8.1. Activitats esportives i culturals durant el mes de juliol. 
 

A través de la xarxa comunitària del territori, PdB dóna suport a les 

activitats per a joves durant el mes de juliol, que són 100% gratuïtes per 

les joves participants. 

 

8.2. Amunt Trinitat Nova! 
 

Repte col·lectiu per organitzar entre veïnat sortides a la muntanya i 

esports de natura. 

 

 

8.3. Torneig de Futbol 
 

Pla de Barris dóna suport a les activitats esportives que neixen al barri, i 

en concret, a les noves iniciatives relacionades amb el Futbol. 
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9 

Promoure programes i 

desenvolupament TIC 

DRETS SOCIALS 
9.1. Acompanyament al projecte Mas Que Pelotas 
 

Aquest projecte es va aturar per manca de compromís del grup de 

joves implicats. 

 

9.2. Trinitú FEST a Trinitat Nova 
 

Un grup d’adolescents del barri està dissenyant i produint un Festival 

relacionat amb la xarxa social YouTube.  

 

Aquest grup compta amb l’acompanyament d’un YouTuber 

professional (Roc Massaguer) 

 

El Festival es preveu durant el mes de maig, i s’inclourà al programa de 

la Festa Major de Nou Barris. 

 

S’està creant sinèrgies amb ITB de cara a fer tallers durant el festival. 

 

Es busca fugir d’un festival de consum, per crear espais de tallers 

diversos i de reflexió de la xarxa en sí mateixa. 
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10 

Programes per afavorir 

l’ocupació local 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

10.1. Programa BARRIS d’OFICIS. 
Les 8 persones que han accedit al programa el 17/01 varen signar el 
contracte de feina.  
S’ha fet part dels mòduls de formació al barri de Trinitat Nova.  
En el sector sociosanitari, s’està buscant usuaris a Trinitat Nova. 

 
10.2. Punt itinerant ECSS 
Projecte finalitzat 

 
10.3. Servei itinerant d’orientació laboral (TUC-TUC) 

TRINITAT NOVA: DIMECRES matí i tarda | DIJOUS matí 
 
10.4. Formació en oficis de mercat. 
Cursos de peixateria i xarcuteria/carnisseria. 

Abril 2019 i Maig 2019 inicien els cursos. Inscripcions obertes. 

Finançament del 100% + transport. 

S’està apuntant gent.  

 

10.5. Tastet en Automoció (Escola Monlau) 
Finalitzat. Es va oferir un tastet en carrosseria i electromecànica. 

Finançament del 100% + transport. 

Varen participar 3 joves de Trinitat Nova. 



10.6. Homologació estudis cursats a l’estranger 
Convalidació d’estudis no universitaris cursats a l’estranger. 100% del 

cost pagat. Acompanyament en tot el procés de tramitació, i 

posada en contacte amb els diversos consolats o administracions 

que sigui necessari. 

 

10.7. Beques per a Joves estudiants 
Programa RSE (Responsabilitat Social Empresarial) en el què 

participaran joves de TN que estiguin cursant en el període escolar 

2018-19 estudis reglats universitaris, de grau mitjà o d’algun ofici en 

centres oficials.  

 

Els i les joves hauran de participar en el desenvolupament de les 

dues línies en les que treballa l’entitat: les dones i el no a la 

violència, i l’alimentació saludable en l’entorn familiar.  

 

 

 

10 

Programes per afavorir 

l’ocupació local 

ACTIVITAT ECONÒMICA 



10.8. Formació en Soldadura 
S’està preparant la documentació administrativa per poder iniciar 

unes formacions en soldadura, en especial per a àmbits portuaris. 

 

10.9. Entitat de lleure 
Finalitzat. Es va realitzar una formació a joves del barri que estaven 

interessats en crear una entitat de lleure. Després de la formació es 

va anar desdibuixant la idea, tot i que des de l’ieTN es considera 

que és molt necessària una entitat d’aquest tipus a TN. 

 

10.10. Formació Pre-Laboral i orientació. 
Inici al març 2019. 

20 places. 

Itineraris personalitzats. 

Formacions individuals i grupals. 

Situació física al barri (Casal de Barri, CAP, ...) 

 

 

 

10 

Programes per afavorir 

l’ocupació local 

ACTIVITAT ECONÒMICA 
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11 

Promoció del 

COMERÇ de PROXIMITAT 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

12.1. Millora de l’eficiència energètica dels comerços i 
altres aspectes a valorar. 
Projecte finalitzat. 
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12 

Dinamització de  

LOCALS BUITS 

ACTIVITAT ECONÒMICA 
12.1. Activació d’un programa de dinamització de locals 
buits.  
S’ha inclòs una modalitat específica d’activació de locals buits a 

Trinitat Nova a la propera convocatòria de subvencions de 

Barcelona Activa: “Impulsem el que fas 2019”. 

Aquesta subvenció cobreix el lloguer durant un any. 
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13 

Reordenació de les Feixes de 

Trinitat Nova 

ECOLOGIA URBANA 

13.1. Projecte de reordenació de l’àmbit de les Feixes. 
Les obres s’hauran de re-programar de cara a la propera 

legislatura. 

 

Projecte executiu a punt de ser entregat. Quan el tinguem el 

podem compartir. 
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14 

Activar la Casa de l’Aigua 

ECOLOGIA URBANA 

14.1. Arranjament del Túnel subterrani i legalització de la 
sala hipòstila. 
Finalitzat 

 

14.2. Re-pensar els usos de la Casa de l’Aigua de Trinitat 

Nova, en clau sostenible. 
Finalitzat 
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15 

Rehabilitació d’habitatges de 

fora l’àmbit del PERI 

ECOLOGIA URBANA 

15.1. Programa d’acompanyament als darrers 38 

reallotjaments 
Projecte finalitzat 

 

15.1. Programa de rehabilitació de Finques d’Alta 
Complexitat 
La zona beneficiària és l’àrea entre els carrers Aiguablava i 

Portlligat.  

13 finques valorades. 13 compleixen criteris per intervenir amb el 

programa FAC. D’aquestes, 7 han resultat positives en l’estudi de 

vulnerabilitat, i estan treballant projecte per després entrar en fase 

obres. 

NOU BARRIS

BARRIS

TOTAL 

INFORMES 

VALORACIÓ

POSITIUS NEGATIUS
EN 

GESTIÓ
SIGNAT

INFORME 

NEGATIU

INFORME 

CC.PP 

VULNERABLE

INFORME 

CC.PP NO 

VULNERABLE

Roquetes 21 13 8 1 6 6 6 0

Ciutat Meridiana 23 23 0 0 15 8 12 3

Trinitat Nova 13 13 0 0 8 5 7 1

TOTAL 57 49 8 1 29 19 25 4

FASE PRÈVIA FASE AVALUACIÓ
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16 

Millora de l’espai públic a la 

zona fora del PERI 

ECOLOGIA URBANA 

16.1. Reurbanització de l’espai públic entre blocs, 

Aiguablava-Portlligat 
 

Previsió inici obres, abril-maig 2019. 
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16 

Millora de l’espai públic a la 

zona fora del PERI 

ECOLOGIA URBANA 

16.2. Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere. 
S’ha executat els arranjaments d’il·luminació, 
pavimentació, passos de vianants, i altres. 
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16 

Millora de l’espai públic a la 

zona fora del PERI 

ECOLOGIA URBANA 

16.3. Projectes de millora espai públic 
Execució de diverses propostes que surten de les marxes 

exploratòries. Actualment s’estan treballant aquestes tres: 

 

1. Reurbanització del parterre c. Pedrosa / c.Aiguablava 

2. Modificació bancs c. Xafarines (s’afegeixen respatllers) 

3. Col·locació d’aparells per a gent gran a la placeta c.Palamós 
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Pla de Barris de Trinitat Nova 
 

12 de març 2019 


