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Pla de Barris de Barcelona 

Grup impulsor de Trinitat Nova 

Dia: 20/01/2020 Hora: 18:30 h Lloc: Oficina del Pla de 
Barris de Trinitat Nova (C/ 
de la Fosca, 10-12) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− Associación Cultural 
Amigos de Nou Barris 

− AVV Trinitat Nova 
− Bruixes i Bruixots de 

Trinitat Nova 

− SAP Muntanya 
− Somos la Trini 
− Taula Oberta Trinitat 

Nova 
 
S’excusa la representant de 
Pinzellada de Dona 

Personal tècnic: 
 

− Mireia Valls, Cap del 
projecte del Pla de 
Barris de Trinitat 
Nova 

 
S’excusa Jordi Vergés, 
Tècnic de barri de Trinitat 
Nova 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
S’excusa Sergio Nieto, 
Conseller Grup Municipal 
PSC 

Nombre total de persones assistents: 10 

 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment del Pla de Barris 2016-2020 
- Pla de Barris 2021-2024 
- Preguntes 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2020 
- Informacions sobre el futur Pla de Barris 2021-2024 

 
Acta: 
 

Mireia Valls, Cap de Projectes del Pla de Barris de Trinitat Nova, presenta l’informe de 
seguiment de les accions del Pla de Barris 2016-2020. 
 
El Pla de Barris de Trinitat Nova es desenvolupa en 56 accions, de les quals 30 han estat 
finalitzades i 22 estan en procés d’execució. 
 
Les  fitxes amb les accions detallades estan disponibles a la presentació, al web de Pla de 
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Barris de Barcelona (https://pladebarris.barcelona/). 

 
La tècnica indica que hi haurà continuïtat del Pla de Barris, pel període 2021-2024. La 
informació pública que hi ha, de moment, és que els barris que han tingut Pla de Barris 
continuaran en el procés, però no se sap en quin grau d’intensitat, de finançament. Una de les 
persones participants assenyala que Trinitat Nova és el segon barri amb menys nivell de renda 
per càpita i que, per tant, hauria de tenir el mateix pressupost que en el període 2016-2020, 
com a mínim.  
 
S’acorda, d’una banda, fer la següent reunió del grup impulsor a l’abril (després de Setmana 
Santa) i, d’altra banda, fer una sessió específica de pressupost del Pla de Barris de Trinitat 
Nova després de l’estiu, al setembre. 
 
Drets socials 
 
Una de les persones participants explica els dos projectes que s’han impulsat des del Pla de 
Barris, que han esdevingut en la creació d’una associació esportiva, tant per practicar Cross-fit 
com vòlei. Els dos projectes han crescut exponencialment i actualment agrupen a unes 60 
persones del barri. Per tant, han hagut de regularitzar-se, principalment per contractar els 
entrenadors formalment. S’assenyala que l’equip de vòlei s’ha federat, però que el de Cross-fit, 
tot i que té més participants, no és competitiu i no hi ha hagut la necessitat. El representant de 
l’entitat comenta que estan oberts a incorporar nous esports al club, com poden ser futbol 
amateur, zumba o altres. 
 
L’entitat Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova disposa de dos tallers de percussió a través de la 
intervenció del Pla de Barris, amb l’objectiu de fomentar aquest àmbit cultural que no era 
present anteriorment a Trinitat Nova. El representant de l’entitat pregunta si els instruments de 
percussió que es van adquirir a través del Pla de Barris són una cessió o són propietat de 
l’entitat. La tècnica respon que han de reunir-se i establir un document de cessió dels 
instruments.  
 
Des de l’Associació Cultural de Nou Barris volen desenvolupar una activitat en els horts 
ecològics de visita i experimentació. En paral·lel, volen editar i publicar un fulletó mensual per 
fer-ne difusió, sobre les activitats que practiquen en els horts. Mireia Valls assenyala que, pel 
tema de la difusió, podrien parlar amb la Casa de l’Aigua. 
 
La tècnica explica que la dinamització i seguiment de l’entitat Taula Oberta ha finalitzat però 
que s’ha sol·licitat des dels serveis tècnics que el període de suport s’ampliï. Estan a l’espera 
de la decisió política. Les persones participants valoren positivament el paper de la 
dinamitzadora i assessora durant aquests mesos.  
 
El projecte La Trini Recorda ha finalitzat i s’ha deixat una mostra de 5 històries, a la biblioteca 
de l’institut-escola. S’ha creat una web amb diversos àudios de les memòries recollides. La 
tècnica es compromet a enviar l’enllaç del web. La idea és, quan vingui en bon temps, fer un 
espectacle de carrer basat en aquestes històries. Les persones participants recomanen i 
consensuen fer-ho en el marc de la Festa Major de la Trinitat Nova.  
 
Mireia Valls explica el projecte Nou Barris Conviu, consistent en el treball de la convivència 
entre població gitana i població paia. Una de les persones participants demana el contacte 
amb els tècnics i tècniques que gestionen aquest projecte, per a possibles col·laboracions amb 
les entitats del barri. 
 
La dinamització dels tallers de gent gran ha finalitzat i, temporalment, ho estan assumint les 
entitats. Des del Pla de Barris es planteja que es contractarà pròximament a una persona fins 

https://pladebarris.barcelona/
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al final del 2020. Tanmateix, s’haurà de pensar com donar continuïtat a aquests tallers perquè 
a partir del 2021 no hi haurà aquest acompanyament de Pla de Barris. 
 
Educació 
 
Es pregunta si les entitats tindran accés a l’espai comunitari de l’ieTN. La tècnica respon que 
sí, sempre i quan es pugui conciliar totes les peticions d’ús, i s’hagi acordat la cessió amb la 
direcció de l’ieTN. Es podran desenvolupar activitats educatives i esportives.  
 
Sobre el casal d’estiu, que s’ofereix des de l’entitat Baobab només a l’agost, es planteja si es 
podria fer durant el mes de juliol. Mireia Valls respon que, en principi, no està previst realitzar-
lo al juliol. Una veïna pregunta quina edat tenen els infants que assisteixen al casal. Es respon 
que va des dels 4 fins als 12 anys.  
 
Activitat econòmica 
 
Es pregunta si el programa de Barris d’Ofici tindrà continuïtat en el Pla de Barris 2021-2024. 
Mireia Valls respon que s’han de valorar quines qüestions es poden millorar i, es veurà com se 
li dóna continuïtat. Es demana la informació de les persones participants, per sexe i edat. La 
tècnica respon que enviarà aquesta informació via email. 
 
Ecologia urbana 
 
Sobre les obres del nou institut-escola, es pregunta si la cessió d’una part del parc adjacent és 
temporal o permanent. Es respon que la cessió d’una part del parc adjacent és temporal, està 
ocupat per material d’obra. En paral·lel, es pretén fer un nou accés al recinte escolar a través 
del parc, a través d’aquesta zona. Un dels veïns assenyala que li ha arribat informació sobre la 
possibilitat que aquesta part del Parc s’incorpori al pati del centre educatiu. La tècnica demana 
no fer suposicions sense una confirmació per part de l’administració.   
 
Es demana ampliar el projecte d’art urbà a la resta d’espais del barri que es troben en un estat 
de degradació, per exemple la part inferior de l’escola de restauració de béns culturals. La 
tècnica indica que es va intentar ampliar aquesta acció durant el 2019 però no va ser possible, 
però pren nota de la demanda. 
 
A partir d’una marxa exploratòria de dones per la Trinitat Nova es van detectar diferents 
qüestions en l’espai públic que han estat intervingudes o estan en procés de ser-ho. Una 
d’aquestes qüestions ha estat la instal·lació d’aparells saludables, que es posaran durant el 
febrer. Les persones participants valoren que només dues màquines són insuficients, i que 
faltarien altres instal·lacions esportives d’espai públic, com taules de ping-pong.  
 
Sobre les obres que són finançades a través del programa de finques d’alta complexitat, una 
de les persones participants pregunta si no es pot aprofitar per canviar els tubs d’uralita que 
baixen al carrer. La tècnica respon que cada finca ha de sol·licitar permís per retirar la uralita. 
Afegeix que, en qualsevol cas, es pot comentar en la comissió de seguiment d’obres.  
 
Un dels projectes que es van impulsar en l’àmbit de l’habitatge va ser l’acompanyament a les 
comunitats veïnals amb casos de reallotjaments. A l’equip tècnic els hi ha arribat que torna a 
haver-hi problemes de convivència i conflicte i vol saber si és així. Les persones participants 
valoren que l’acompanyament va ser positiu i estaria bé donar-li continuïtat.   
 
Sobre mobilitat, algunes de les persones participants assenyalen que hi ha conductors que 
cometen infraccions (circulació contra direcció, per sobre de la vorera i passos per a 
vianants...). 
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Dades de la sessió: 
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