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El Pla de Barris de Trinitat Nova en els cinc 

eixos que el vertebren 
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El Pla de Barris en dades 
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 Educació 

Amb la voluntat de contribuir a la promoció de la igualtat 

d’oportunitats en l’àmbit educatiu i de fer dels centres escolars 

espais d’educació al llarg de la vida, el Pla de Barris de Trinitat 

Nova explora una nova manera d’entendre els equipaments 

educatius, buscant un híbrid entre l’educació formal i l’educació 

comunitària. 

TN.01.01_Construcció del nou equipament educatiu ieTN (obres) En execució 

TN.01.02_Projecte singular ieTN: arts audiovisuals En execució 

TN.01.03_Adaptació Llar d'Infants Airet Descartat 

TN.01.04_Redacció projecte eeTN (espai comunitari) En execució 

TN.02.02_Programa MENJALLIBRES Nova edició 

TN.02.01_Perfils professionals de l'àmbit social En execució 

TN.03.01_BAOBAB: campament urbà i esplai En execució 

TN.03.02_Suport al monitoratge de lleure En execució 

TN.03.03_Colònies audiovisuals ieTN Nova edició 

TN.04.01_Taller de percussió i batucada En execució 

TN.04.02_Suport al Club de la Escucha Finalitzada 



Educació 

• Nou Equipament Educatiu de 

barri 
 

• Nous perfils professionals a 

les escoles: perfils socials i 

perfils específics audiovisuals 

comunitaris 

 

• Educació en el lleure 
 



Equipament educatiu de Trinitat Nova 

ieTN 
Educació formal 

eeTN 
Educació comunitària 

Projecte ARTS AUDIOVISUALS 

1000m² ESPAIS COMUNITARIS 

Cinema en curs, Trinitubers, campaments audiovisuals, Club de 

Vídeo, Plató de grabació ... 

Biblioteca/Mediateca, Gimnàs, Aula de Formació, espai d’entitats, ... 

LÍNIES TRANSVERSALS DE L’EQUIPAMENT: 



Obres 

Equipament 

Educatiu 
 

 

Què s’ha fet 
 
• Tancament dels 3 centres educatius 

existents i construcció d’un únic 

equipament educatiu amb vocació 

comunitària.  

 

• Rehabilitació dels edificis existents i 

construcció de noves edificacions. 

Previsió final: des 2019 

 

• Superfície d’actuació: 4000m² 

 

• El centre està en funcionament des de 

setembre 2017. 

 

 

 
 
 

 





Projecte 

Arts Audiovisuals 
 

 

Què s’ha fet? 
 
• Incorporació a l’equip docent d’una figura 

especialitzada en les arts audiovisuals. 

 

• Dotació de material audiovisual 

(pantalles, càmeres, àudio,...) 

 

• Habilitació d’espais específics (plató de 

gravació, unitat de ràdio, sala d’edició, 

mediateca,...) 

 

• Programes i activitats permanents al 

centre (Trinitubers, Club de Vídeo, 

Cinema en Curs, Fotografia en curs, 

campaments audiovisuals, ...) 

 

Què queda pendent? 
• Part de la dotació del material audiovisual 

• Consolidar projecte audiovisual 

• Consolidar activitats permanents 

 
 
 

 



Projecte Educatiu 

Cultural i 

Comunitari 
 

 

Què s’ha fet? 
 
• Construcció de 1000m² d’ús comunitari: 

Espai 1: Biblioteca Popular / Cabina 

audiovisual / Mediateca - Plató  

Espai 2: Espai polivalent / sala d’actes 

Espai 3: Aula de formació per a adults 

Espai 4: Gimnàs / espai d’assaig  / espai 

programació escèniques 

Espai 5: Pistes esportives i vestidors 

Espai 6: Espai de gestió per a entitats 

Espai 7: Magatzem per a entitats 

 

• Redacció del projecte de governança i 

gestió de la part comunitària. 

 

• Implicació de les diverses institucions: 

DTE, CEB, ICUB, Xarxa Biblioteques, 

PdB, ... (comissió de seguiment) 

 

 

 

 
 
 

 



Reforç del personal 

de l’àmbit 

psicosocial als 

centres educatius. 
 

Què estem fent? 

 
• Dotació extraordinària a l’ieTN 

de professionals especialistes 

en matèria d’atenció 

psicosocial, audiovisual i 

comunitària: 

 
o 1 educadora social (IMSS) 

o 1 EMO 

o Mestre d’Audició i Llenguatge 

o Psicòleg/ Psicopedagog 

o 1 dinamitzadora audiovisual 

o 1 dinamitzador comunitari 

 

 

 
 
 

 



Perfils professionals 

 

– Especialista en l’atenció emocional (EMO)                  

– Dinamitzadora audiovisual 

– Dinamitzador comunitari  

   

 

– Educador/a Social  

 

    

 

– Mestre d’Audició i Llenguatge (MALL)  

– Psicòleg/ Psicopedagog (CRETDIC)  

Depenent de l’Equip d’Assessorament 

Pedagògic (EAP) o CREDAC. 

 

Depenent del Centre de recursos 

educatius per alumnes amb trastorns 

del desenvolupament i la conducta 

(CRETDIC). 

Personal de l’IMSS. 

Dependència del CSS de la 

zona. 

Personal propi del centre educatiu. 

Dependència del director del centre. 



Educació  

en el lleure 
 

 

Què estem fent? 
 

• Campaments audiovisuals a la natura. 

 

• Casal d’estiu gratuït durant el mes 

d’agost.  

 

• Creació del CAU de la Trini, amb 

monitoratge del propi territori. Les joves 

impulsores del CAU han estat 

acompanyades en tot el procés de 

creació de l’agrupament, així com en els 

inicis del seu funcionament. 

 

El CAU de la Trini ha tingut diversos 

reconeixements institucionals: 

 
Premis d’Educació en el Lleure de la 
Fundació Carulla 
 
II Premis Barcelona innovació educativa 
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 Cohesió social, cultural i 

comunitària 

TN.06.01_¿Solos en la Trini? Finalitzada 

TN.06.02_Organitzadores Comunitàries En execució 

TN.06.03_Acompanyament a Taula Oberta En execució 

TN.06.04_Programa Nous Lideratges Finalitzada 

TN.06.05_Cohesió entre les comunitats veïnals zona nova de TN Nova edició 

TN.06.06_Taula Jove del barri Finalitzada 

TN.06.07_Taula Serveis i Acció Comunitària a TN En execució 

TN.06.08_Taller Convivència ieTN Finalitzada 

TN.06.09_Nou Barris Conviu En execució 

TN.07.01_Exposicions Memòria de l'Aigua. Finalitzada 

TN.07.02_Projecte ARTNOVA: art urbà a la Trinitat Finalitzada 

TN.07.03_Records, Imatges i Barris Finalitzada 

TN.07.04_Projecte Fotogràfic - Setze Barris Mil Ciutats Finalitzada 

TN.07.05_La Trini Recorda En execució 

TN.07.06_Fira d'Art, Creació i Cultura Comunitària de BCN Finalitzada 

TN.08.01_Projecte JULIOLS de Franja Jove Finalitzada 

TN.08.03_Torneig de Futbol al barri Finalitzada 

TN.09.01_Más Que Pelotas Finalitzada 

TN.09.02_Trinitú Fest Finalitzada 



Cohesió social, 

cultural i 

comunitària  

• Organitzadores comunitàries 
 
• Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova 

 
• Projecte Art NOVA 

 
• Acompanyament a entitats 

 
• La Trini Recorda 
 
• Nou Barris Conviu 
 

Un dels grans reptes a Trinitat Nova 

és que amb el temps deixi de ser un 

barri centrifugador per apropar-se a 

ser un barri més atractor. En aquest 

sentit, s’aposta per enfortir el teixit 

associatiu i oferir activitats de 

qualitat que despertin l’interès dels 

trinitenses, evitant així la sensació 

de ser un barri dormitori. 



Organitzadores 

Comunitàries 

 

 

En què consisteix? 
 

Detecció de grups informals per 

realitzar activitats d’interès.  

 

• Grup Marxa Nòrdica (Casal de 

Barri) 

• Grup Crossfit (eeTN) 

• Grup joves 
 

L’acompanyament a aquests grups 

estarà en marxa fins febrer 2019.  

 

En aquests darrers mesos s’està 

treballant l’autonomia de cada grup i la 

vinculació d’aquests als diversos 

equipaments del barri.  

 



Percussió amb 

Bruixes i Bruixots de 

Trinitat Nova 

 

 

En què consisteix? 
 

L’entitat Bruixes i Bruixots de Trinitat 

Nova es crea el 2018, i neix amb 

l’objectiu de realitzar sortides de foc i 

crear un percussió. 
 

S’han creat dos tallers de percussió a 

l’eeTN: infants i adultes. Es fan en 

horari de tarda. La contractació dels 

tallers es fa directament a l’entitat. 

 

El curs 2019-20 es crea un taller de 

percussió dins l’assignatura de 

música (6è primària) de l’ieTN, amb 

l’objectiu de captar joves per l’entitat i 

enganxar-los als tallers de tarda. 

 

L’entitat va fer la seva primera sortida 

oficial a les festes majors de TN. I s’ha 

estrenat a les festes de La Mercè 2019.  

 



Projecte  

Art NOVA 

 

 

En què consisteix? 
 

Projecte APS entre ieTN i entitats del 

barri per visibilitzar el teixit associatiu a 

través de l’art urbà i donar resposta a 

demandes veïnals. 
 

Edició 2017-18: els drets de la dona i la 

identitat del barri (mural urbà i 

serigrafia, respectivament). Creació 

d’un sistema amplificador de sò a través 

del reciclatge de mobiliari. 

 

Edició 2018-19: construcció de caixes 

niu a la Casa de l’Aigua, reconeixement 

de les entitats als murs del barri, 

renovació pista esportiva als jardins de 

l’amistat. 

 

Edició 2019-20: pendent de definir. 

 



Acompanyament a 

entitats  

 

 

En què consisteix? 
 

Suport en l’estructura organitzativa de 

l’entitat Taula Oberta i de la comissió 

Som La Pera.  
 

Actualment el projecte està ATURAT, 

a l’espera de les perspectives del 

Districte de Nou Barris i de la 

mateixa entitat.  

 

 



La Trini Recorda 

 

 

En què consisteix? 
 

Recuperació de records i retalls de vida 

que recullen la memòria de la Trini des 

dels anys 50 fins els anys 90. 

 
A la primavera 2019 s’ha realitzat la 

recol·lecta d’històries veïnals i quatre 

productes materials per visibilitzar-les: 

postals, joc de memòria (eeTN), proposta de 

cartells, web amb alguns dels àudios. 

 

https://latrinirecorda-84420.firebaseapp.com/ 

 

Què queda pendent? 
 
A la tardor 2019 es realitzarà un espectacle 

de teatre de carrer per fer el retorn al veïnat, 

en el qual es visibilitzaran les diverses 

memòries recollides.  

https://latrinirecorda-84420.firebaseapp.com/
https://latrinirecorda-84420.firebaseapp.com/
https://latrinirecorda-84420.firebaseapp.com/
https://latrinirecorda-84420.firebaseapp.com/
https://latrinirecorda-84420.firebaseapp.com/


Nou Barris Conviu 

 

 

En què consisteix? 
 

Projecte per fomentar la convivència a 

l’espai públic entre la cultura gitana i 

paia.  

 
El Districte és impulsor d’aquest projecte, el 

qual afecta a diversos barris (Roquetes, 

Trinitat Nova, Verdum) i crea un equip 

d’agents cívics que organitzen activitats 

dinamitzades a l’espai públic així com 

exerceixen certs rols de mediació. Pla de 

Barris dóna suport econòmic al projecte, així 

com contribueix a teixir aliances entre els 

diversos agents del barri.  

 

En quin punt està? 
 
A Trinitat Nova hi ha pendent marcar el full de 

ruta i prioritats d’acció.  

Properament es celebra una reunió entre 

equipaments, serveis i Nou Barris Conviu per 

tal de clarificar diagnòstic i punt de partida. 



Comunicació 
2018 

 
 Ocupació 

TN.10.09_Assessorament per la possible creació d'una entitat de lleure Finalitzada 

TN.10.01_Barris d'Oficis En execució 

TN.10.02_Definició de 5 projectes d'ocupació Finalitzada 

TN.10.03_Punt itinerant ESS Finalitzada 

TN.10.04_TUC-TUC En execució 

TN.10.05_Formació en Oficis de Mercat En execució 

TN.10.06_Tastet en Automoció En execució 

TN.10.07_Competències bàsiques per a Joves En execució 

TN.10.08_Beques per a joves estudiants Finalitzada 

TN.10.10_Convalidació d'estudis cursats a l'estranger En execució 

TN.10.11_Projecte d'atenció pre-laboral Finalitzada 

TN.10.12_Regularització de persones en situació administrativa irregular En execució 

TN.11.01_Millora física als comerços del barri Finalitzada 

TN.12.01_Estudi oferta i demanda d'activitats a Trinitat Nova Finalitzada 

TN.12.02_Inventari locals buits Finalitzada 

TN.12.03_Programa d'activació econòmica de locals buits de TN En execució 



Ocupació 
• Barris d’Oficis 
 
• Programa de millora competencial 

per a joves 
 

• Programa de convalidació d’estudis 
  
• Servei itinerant d’orientació laboral 

(TUC-TUC) 
 
• Formació en oficis de mercat i 

altres tastets d’oficis 
 

Les iniciatives impulsades en 

matèria d’ocupació persegueixen 

dos objectius fonamentals: d’una 

banda la millora de l’ocupabilitat dels 

veïns i veïnes en situació d’atur o de 

precarietat laboral i, de l’altra, la 

formació en diversos oficis i millores 

competencials.  

 

Es treballa l’ocupabilitat en totes les 

persones que estan en edat laboral 

(joves i adultes) 



El “Barris d’Oficis” és un programa 

de formació i contractació per 

persones en situació d’atur o 

precarietat laboral residents en 

barris del Pla de Barris. 

 

Vol millorar l’ocupabilitat de 105 

persones (75 en una primera fase i 

30 en una segona). 

Programa Barris 

d’Oficis 
 
 

 



Com funciona? 
 

 

12 mesos de 

contractació laboral 

a jornada completa 

amb salari ciutat 

Actualment 75 

persones 

contractades. (7 de 

Trinitat Nova).  

Es combina 

formació 

professionalitzadora 

(30% dels 12 mesos)  

i treball. La formació 

s’integra a la 

contractació. 

• Atenció a persones 

en situació de 

dependència i 

d’especial 

dependència. 

Fundació Sant Joan 

de Déu.  

 

• Atenció 

sociosanitària. UTE 

Fundació Surt, 

Intermèdia i SUARA.  

 

• Reparació i 

manteniment 

d’instal·lacions. 

Femarec 

 

• Neteja industrial i 

gestió de residus 

industrials. Femarec. 

Acompanyament 

individualitzat 

durant i posterior al 

programa.  



Programa de millora 

competencial 
 
 

 

En què consisteix? 
 
Programa que té com a objectiu principal 

que els i les joves millorin les seves 

habilitats tant personals com laborals, 

potenciant l'autoconeixement, la pressa 

de decisions i el seu apoderament 

personal. 

 

Formacions previstes: 

• Curs de logística amb carnet de 

carretoner.  

• Auxiliar de cambrer/a. 

• Atenció al client i comerç. 

• Lampisteria i instal·lació de sistemes 

de climatització. 

• Auxiliar de fleca i pastisseria.  

• Formacions a mida. 

 

El programa en dades: 

• 15 persones donades d’alta al 

projecte. 

• Inscripció oberta durant tot el curs.  

• 67 persones entrevistades. 

 

 

 

 

 

 



Programa de suport 

a la convalidació 

d’estudis   

En què consisteix? 
 

Creació d’un servei d’assessorament, 

acompanyament jurídic i subvenció 

econòmica per facilitar l’homologació 

dels estudis cursats a l’estranger. 

 

• Des de l’any 2019 s’ofereix també 

oportunitat de demanar cita en horari 

de tarda i s’estén el servei a 

Roquetes i Trinitat Nova.   

 

• Al llarg del 2019 s’han atès 77 

persones al servei.  

 

• S’han presentat al departament 

d’Ensenyament 12 expedients. 

 

• Dels expedients tramitats el 2018, 

disposem de dues resolucions 

favorables.   

 

 

 

 

 
 
 

 



Servei Itinerant 

d’Orientació Laboral 

(TUC-TUC) 
 

 



Com funciona? 
 

 

Establiment i gestió 

d'un servei itinerant 

d'orientació i suport 

laboral al barri de 

Trinitat Nova. 

Oferir un 

acompanyament 

individual que s'ajusti a 

les potencialitats i 

necessitats de cada 

persona a fi de facilitar-

ne una inserció laboral 

de qualitat.  

Apropar els serveis 

d'orientació, recerca de 

feina i millora 

professional que 

existeixen a la ciutat als 

veïns i veïnes en situació 

d'atur/precarietat laboral. 

Com es presta el 

servei? 

 

• Servei itinerant: es 

porta a terme a peu 

de carrer, a la via 

pública en espais 

amb afluència de 

gent.  

 

• Servei d'atenció 

individualitzada: Es 

porta a terme en un 

equipament del 

barri. 

 

• Servei de sessions 

grupals. 

 

• Solucions a mida 

segons necessitats 

i potencialitats de 

les persones. 

 

Horari d’atenció a 

Trinitat Nova: 

 
Dimecres tot el dia i dijous 

matí 

136 persones ateses a 

Trinitat Nova 

 
tuctuc@fundaciointermedia.org  

670245677 



Formació en oficis 

de mercat i altres 

tastets 

En què consisteix? 
 

Formació en dependent/a de 

carnisseria i xarcuteris; peixateria; i 

floristeria als cursos que ofereix 

Mercabarna.  

 
Formació en dependent/a de carnisseria i 

xarcuteria i peixateria a Mercabarna.  

Des de Pla de Barris es beca el 100% de la 

formació (1.700€/participant) i el transport en 

les formacions en oficis de mercat que ofereix 

Mercabarna.  

 

D’altra banda, també s’ofereix un tastet 

d’oficis en automoció amb l’Escola Monlau. 

En la primera edició hi van participar 2 joves 

de Trinitat Nova. En la segona edició s’han 

inscrit 4 persones però les inscripcions 

continuen obertes. Un cop fet el tastet en 

qualsevol de les dues especialitat (carrosseria 

o electromecànica de  vehicles) s’opta a 

poder fer el Certificat de professionalitat becat 

pel SOC.  
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Espai Públic 

TN.13.01_Projecte de reordenació a l'àmbit de les FEIXES Finalitzada 

TN.14.01_Arranjament Túnel subterrani i legalització de la Sala Hipòstila. Finalitzada 

TN.14.02_Definició d'un ús sostenible i viable a la Casa de l'Aigua. Finalitzada 

TN.15.01_Reallotjament de 38 famílies Finalitzada 

TN.15.02_Programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat En execució 

TN.16.01_Obres espai públic a la zona Aiguablava-Portlligat En execució 

TN.16.02_Marxa Exploratòria amb perspectiva de gènere Finalitzada 

TN.16.03_Marxa exploratòria: execució de propostes En execució 

DESCARTAT Descartat 

DESCARTAT Descartat 



 

Espai Públic 

• Interiors Aiguablava - Portlligat 
 
• Les Feixes de Trinitat Nova 
  
• Urbanització del parterre 

Aiguablava – Pedrosa 
 

• Marxes exploratòries amb 
perspectiva de gènere 

Es plantegen diverses intervencions 
encaminades a la millora de l’espai 
públic del barri, totes elles amb 
processos participatius inclosos.  
 
D’altra banda, es planteja el disseny de 
l’espai públic des de la perspectiva de 
gènere, per identificar i incorporar 
millores en la vida quotidiana de les 
dones.  



Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Execució obres 

On 

estem? 

Interiors Aiguablava - Portlligat 

Previsió calendari: 
• Les obres van iniciar al maig 2019 

• L’aixecament del subsòl ha sobrepassat les previsions del projecte 

executiu. Això implica un replanteig constant i per tant un retràs en la 

finalització de les obres,  

• Previsió final obres: octubre 2020 



Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Execució obres 

On 

estem? 

Les Feixes de Trinitat Nova 

Previsió calendari: 
• Finalització executiu: octubre 2019 

• De moment no hi ha dotació pressupostària per licitar obres 

Plànol avantprojecte 

El projecte executiu incorpora canvis substancials 



 

Marxa a Trinitat 

Nova 

En què consisteix? 
 
Ruta exploratòria amb perspectiva de 

gènere realitzat amb un grup de dones del 

barri, per detectar aquelles zones de l’espai 

públic que no han estat dissenyades 

segons les directrius de l’urbanisme de 

gènere.  



Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Execució obres 

On 

estem? 

Urbanització parterre Aiguablava - Pedrosa 

Calendari i pressupost: 
• Actualment: recepcionant informes REPs 

• Dotació econòmica disponible: 150.000€ (dotació 2020) 
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Habitatge 



Habitatge 

 

• Programa de rehabilitació de 

finques d’alta complexitat. 

 

• Acompanyament als 

reallotjaments del PERI de 

Trinitat Nova 
 

Trinitat Nova té un àmbit de 

remodelació (PERI) que afecta 

al 50% del barri i fa 15 anys que 

està en execució, i ha estat al 

2018 que s’ha finalitzat els 

darrers reallotjaments.  

 

La resta del barri, amb una 

trama urbana de blocs aïllats i 

espai públic entreblocs, té 

pendents actuacions de millora. 



Programa de 

rehabilitació de 

Finques d’Alta 

Complexitat 
En què consisteix? 
 

• Programa extraordinari de 

rehabilitació adreçat a finques d’alta 

complexitat. 

 

• Els ajuts s’estructuren en dues 

fases: 

• Assessorament i suport a la 

junta de propietàries.  

• Fase de redacció del projecte 

bàsic i d’execució de les obres. 

 

• A Trinitat Nova s’ha aconseguit 

signar conveni d’obres amb 6 

finques de la zona d’Aiguablava-

Portlligat. 

 

 
 

 



Acompanyament als 

38 darrers 

reallotjaments Què s’ha fet? 
 

• Un acompanyament personalitzat a 

les 38 famílies que estaven en 

procés de reallotjament.  

 

• S’ha creat una xarxa de presidents 

de comunitats veïnals de la zona 

nova del barri, i s’ha posat en 

contacte amb l’AVV de TN.  

 

• Durant el 2020 es valorarà la 

reactivació de la Xarxa de 

Presidents, i la necessitat 

d’acompanyar les comunitats 

veïnals de la zona nova. 

 

 

 

 
 

 



 

Més informació a: 

 

www.pladebarris.barcelona  

i 

   pladebarris@bcn.cat    

 

http://www.pladebarris.barcelona/
mailto:pladebarris@bcn.cat

