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Reunió de seguiment del PdB TN 
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1. Roda de Premsa al nou ieTN 

2. Estat de les 18 propostes PdB 

 



Roda de Premsa Educació i Cultura 

 

 

Divendres 9 de febrer, Roda de Premsa a l’Institut-Escola TN 

Tema: projectes d’Educació i cultura del Pla de Barris 
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Educació 



P1 Nou Pla Educatiu a  

Trinitat Nova 

5 

1.1. Obres ieTN 2018-2020 

 

1.2. Projecte educatiu - audiovisual 

Dinamitzadora audiovisual 

Acompanyament expert 

Compra de material específic 

Cinema en curs 

 

1.3. Reforma i adaptació Escola 

Bressol Airet 

Previsió inici obres, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P2 Escoles Enriquides 
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1.1. Perfils psicosocials 

4 persones incorporades a l’equip 

docent, incloent també la dinamitzadora 

audiovisual i el coordinador comunitari. 

 

1.2. Projecte Menja Llibres 

Tot i no tenir biblioteca al barri, s’ha 

aconseguit incloure TN al projecte, fent-lo 

a la Biblioteca de Roquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P3 Educació en el lleure 
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3.1. Campament urbà estiu 

Propera edició 2018, entra en campanya 

“vacances d’estiu”. 

S’unifica la oferta  d’activitats i casals 

d’estiu, entenent que el barri ofereix 

diverses opcions. 

S’instal·la l’entitat VOZES al St Josep 

Oriol. A l’estiu oferirà Casal musical.  

Es vol oferir taller musical a l’espai 

educatiu ieTN 

 

3.2. Creació esplai a TN 

S’ha iniciat  dissabtes  matinals al barri, 

amb grup adolescents. 

 

3.3. Creació entitat de lleure a TN 

S’estan iniciant reunions amb agents 

implicats per crear una entitat que pugui 

assumir el monitoratge. 

 

 



P4 Formació musical 

8 

4.1. Tallers de percussió 

S’ha impulsat tallers de percussió. 

 

Es realitzen els divendres a la tarda des 

de l’ieTN. 

 

S’ha comprat material de percussió per 

poder impartir els tallers i poder donar un 

impuls a la nova entitat Bruixes i Bruixots 

de TN. 
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Drets socials 



P5 Desigualtats socials en salut 

10 

5.1. Grup de Persones afectades per la 

Crisi 

 

Trinitat Nova s’ha afegit a aquesta 

proposta, juntament amb Roquetes.  

 

De cara a la propera edició s’intentarà 

donar un impuls econòmic i reformular el 

projecte per tal que pugui arribar a més 

gent. 

 

 



P6 Convivència i Cohesió social 
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6.1. Solos en la Trini 

Del 12/03 al 25/03 s’instal·la el sofà de 

converses a l’espai públic de Trinitat.  

 

6.2. Organitzadores comunitàries 

S’ha treballat Gent Gran i Memòria. 

S’ha fet 2 trobades de barri. 

Pendent de rebre informe final. 

 

6.3. Acompanyament entitats 

Finalment s’assumeix des de Districte 

l’acompanyament pel Casal de Barri. 

Continuarem apostant per fer 

acompanyament a AVV per guanyar base 

social. 

 

 

 



P6 Convivència i Cohesió social 
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6.4. Cohesió social zona nova 

S’inicia projecte per enfortir la cohesió 

entre el veïnat de la zona nova del barri 

 

Espais comunitaris a TN: 

1, Taula de Salut 

La Trini Creix en... Salut! 

La Trini Creix en... Família! 

2, Taula Radars 

3, Taula Jove 

Activitats a interiors d’illa 

4, Taula Memòria 

Diversos projectes (P7) 

 

6.5. Cohesió i integració gitana 

Pendent d’inici 

 



P7 Programació cultural 
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7.1. Suport exposicions Arxiu 

Pendent definir el tipus de suport amb 

l’Arxiu Històric.  

PdB proposa sortir del format clàssic de 

les exposicions, però no s’ha arribat 

encara a un acord. 

 

7.2. NOVA, transformant la Trinitat a 

través de l’art 

Cohesió juvenil al barri a través de l’art 

urbà. Es treballa amb 2n i 3r d’ESO. 

Dos eixos de treball: 

1. Drets de la Dona 

2. Identitat de barri 

S’ha iniciat les primeres intervencions de 

l’eix 1. 

Els espais sorgeixen de la Marxa 

Exploratòria amb perspectiva de gènere. 

 

 



P7 Programació cultural 
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7.3. Drac Màgic 

Cinema, memòria i gent gran 

Pot donar continuïtat al grup de gent gran 

creat a través de les organitzadores 

comunitàries.  

 

7.4. Teatre i memòria 

Pendent d’inici. 

Es durà a terme un projecte de teatre 

interactiu, teatre dels sentits, implicant a 

les persones del barri, per tal d’identificar 

el barri del passat i el barri del present 

(reformes físiques del barri). 

 

Es treballarà en relació al projecte de 

cohesió social a la zona nova de TN. 

 



P8 Promoció de l’esport 
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8.1. Activitats Juliols (Taula Franja) 

Suport a les diverses activitats esportives 

que s’organitzen durant el mes de juliol, 

per a joves entre 12 i 18 anys.  

 

8.2. Dinamització Parc de l’Amistat. 

Pendent d’inici. 

Caldrà explorar la necessitat de 

dinamitzar aquest espai. Es treballa des 

de la Taula Jove de TN. 

 

 



P9 Promoció de les TIC 
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9.1. Más Que Pelotas 

Acompanyament al projecte Más Que 

Pelotas, tant en definició de projecte i 

objectius com en formació en xarxes per 

arribar a més gent.  

 

Les condicions: 

Donar suport a les activitats esportives 

comunitàries 

Incorporar la mirada de gènere al 

projecte.  

 

 

 



17 

Activitat 

econòmica 



P10 Foment de la ocupació laboral 

18 

10.1. Barris d’Oficis 

QUÈ: Millorar l’ocupabilitat de 105 

persones residents als 16 barris de PdB 

Per a QUI: persones de baixa 

ocupabilitat, en situació d’atur o 

subocupades 

 

12 mesos de contractació laboral 

 

4 nodes: Eix Muntanya, Eix Besòs, Raval 

Sud-Gòtic Sud, La Marina 

 

Cada node tindrà dos projectes amb 15 

persones cadascun.  

 

Els projectes combinaran  formació 

professionalitzadora i treball 

 

 



P10 Foment de la ocupació laboral 
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10.2. Projectes per a potenciar 

l’ocupabilitat 

 

S’ha fet l’encàrrec  per iniciar la recerca.  

 

L’empresa que ho està executant ja s’ha 

començat a reunir amb persones, 

equipaments i entitats del barri. 

 

A finals de març tindrem les conclusions 

de l’estudi i es podran iniciar els 

projectes d’ocupabilitat. 

 

 

 

 



P10 Foment de la ocupació laboral 
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10.3. Punt itinerant per a impulsar 

iniciatives d’Economia Cooperativa 

Social i Solidària. 

 

Projecte pilot que va iniciar a l’octubre i 

finalitza a finals de febrer.  

 

Ha estat un projecte pilot que es 

reformularà per oferir una millor resposta. 

 

No ha arribat a la gent. 

Comunicació amb retard. 

Poca presència al barri. 

 

 

 

 

 



P10 Foment de la ocupació laboral 
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10.4. Tuk Tuk. 

 

Pendent d’inici. 

Projecte per facilitar eines a les persones 

emprenedores i/o professionals 

autònoms. 

 

 

10.5. Projecte Ocupació Juvenil 

 

Esperant proposta d’una entitat, que és 

qui va fer la demanda de fer aquest 

projecte.  

 

 

 

 

 



P11 Promoció del comerç 
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11.1. Projecte de millora dels 

comerços. 

 

S’han adherit al conveni 10 comerços del 

barri. 

 

S’han redactat els projectes i pagat les 

taxes corresponents. 

 

Previsió inici obres: març 2018. 

 

 

 

 



P12 Activació locals buits 
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12.1. Inventari exhaustiu de locals 

buits a Trinitat Nova 

 

S’ha entregat l’estudi – inventari de 

locals. 

Dels 33 locals inicials, només 10 estan 

realment disponibles.  

2 parades mercat 

2 superfície mínima (15-20m²) 

6 reuneixen condicions per obrir-los a 

mercat.  

S’ha creat un grup de treball per redactar 

les bases del programa d’activació. Es 

combinaran dues fórmules: 

• Premi / subvenció 

• Promoció  

 

També s’ha redactat un estudi amb les 

propostes viables per als locals. 
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Ecologia urbana 



P13 Activació locals buits 
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13.1. Activem les Feixes 

 

S’ha resolt el concurs de metodologia per 

tenir equip redactor. 

 

Al març es preveu la primera reunió 

tècnica de llançament. 

 

L’escola de Restauració també es vol 

incorporar a la revisió del projecte. 

 

Un cop s’hagi fet la primera reunió amb 

l’equip redactor i validat els usos que 

apuntava l’avantprojecte, es muntarà un 

grup d’entitats per treballar els aspectes 

de gestió.  

 

Previsió inici obres: gen-feb 2019 

 

 

 

 



P14 Activació Casa de l’Aigua 
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14.1. Legalització Túnel i Sala Hipòstila 

 

Aprovat projecte executiu. 

Inici d’obres imminent. Període d’obres 

curt.  

 

 

14.2. Ús sostenible de l’equipament 

 

S’ha encarregat un estudi a una 

consultora que farà l’exploració d’usos en 

diverses vies: 

• Ens públics 

• Ens privats 

• Experts en el món de la cultura 

 

 

 

 

 



P15 Rehabilitació i millora habitatges 
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15.1. Acompanyament als 38 darrers 

reallotjaments.  

 

Projecte acabat.  

S’ha decidit fer una segona fase per 

acabar d’organitzar les noves comunitats 

veïnals. 

 

15.2. Programa de Re-habilitació 

 

S’ha engegat el programa de 

rehabilitació d’habitatges a TN. En 

concret, afectarà a alguns habitatges de 

l’illa compresa entre Aiguablava i 

Portlligat. De moment 8 finques han 

signat el primer conveni d’adhesió al 

programa.  

 

 

 

 

 



P16 Dignificació de l’Espai públic 

28 

16.1. Projecte de dignificació espai 

públic Aiguablava - Portlligat 

En un mes aproximadament estarà 

enllestit el projecte executiu. 

 

S’ha demanat un plànol simplificat del 

projecte per poder fer el seguiment amb 

el grup de treball de la zona.  

 

16.2. Marxes exploratòries en 

perspectiva de gènere. 

S’ha fet la reunió tècnica per traslladar a 

les diverses àrees municipals les 

propostes sorgides de la marxa.  

Moltes d’elles ja s’han derivat.  

Pendent parlar amb Parcs i Jardins.  

Quan hi hagi resposta de les àrees es 

farà reunió de retorn amb el grup de 

dones. 

 

 

 

 

 



P17 Pla d’Equipaments 
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17.1. Suport al Pla d’Equipaments del 

Districte de Nou Barris 

 

Pendent d’inici 

 

 

 

 

 

 



P18 Rutes i senyalètica 
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18.1. Millorar senyalètica del barri per 

a vianants i persones 

 

Pendent d’inici 

 

 

18.2. Situar elements de senyalètica 

que recordin la identitat del barri 

 

Proposta a validar al grup impulsor. 
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