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EL BARRI ET CRIDA
Procés participatiu

0.

1.

2.

3.

4.

ANÀLISI DEL
BARRI

PRIMERS
CONTACTES

OBERTURA
DEL DEBAT

PRESENTACIÓ
DE
RESULTATS

RETORN I
DEVOLUCIÓ

Març a octubre

Segona quinzena
d’octubre

Novembre i
desembre.

Desembre i gener

Febrer i març

Mapa d’agents
i anàlisi del
territori.

Sessions
individuals i
convocatòria del
Grup impulsor
del Pla de Barris.

A)A)
Sessions
temàtiques
Sessions
per aprofundir en grans
temàtiques per
temes del barri (joves,
aprofundir en
ocupació)

A) Presentació
dels resultats del
procés.

A) Presentació i
validació proposta del
Pla de Barris amb la
Comissió de
Seguiment (CdS)

grans temes del
B)barri
Espai(habitatge,
específic al
web del decidim.
joves,
etc.)
C)convivència,
Punts informatius
al carrer.

B) Publicació
dels resultats a
l’espai web del
decidim.

B) Presentació del
programa del Pla de
Barris als barris
implicats.
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EL BARRI ET CRIDA
Principals indicadors del procés
NÚMERO
TOTAL DE
SESSIONS: 2

NÚMERO
TOTAL DE
PARTICIPANTS

NÚMERO
TOTAL DE
PROPOSTES

Joves
Ocupació

156 persones.

148.
Propostes per eix
13; 9%

Distribució de gènere

18; 12%

Propostes per espais

40; 27%

39; 26%
13%
32%
33; 22%
45%

5; 4%

29%

55%

Educació i salut pública
Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
Habitatge

26%

Ocupació, impuls econòmic i economia social
Dones

Homes

Document entitats

Sessions temàtiques

Espai públic i accessibilitat

Web Decidim

Punts mòbils carrer

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
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EL BARRI ET CRIDA
Principals indicadors del procés
NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES
ACCEPTADES O EN AVALUACIÓ:
120 (81%)
Estat de les propostes (148)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES
NO ACCEPTADES: 28 (19%)

Motiu propostes no acceptades (28)

28;
19%

40;
27%

11; 39%

80;
54%
17; 61%

Acceptades
Rebutjades

En avaluació

No respon als objectius de PdB
Respon als objectius de PdB però és competència
d'una altre àrea o administració
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LES ACCIONS
Proposta d’accions
per al Pla de Barris
2021-2024
La Trinitat Vella

ÀMBITS DEL PLA DE BARRIS:
1. Educació i salut pública

TOTAL
D’ACCIONS:
34
TOTAL
PRESSUPOST:
13.000.000€
aprox.

2. Drets socials, equitat de
gènere i acció comunitària
3. Habitatge
4. Ocupació, impuls econòmic i
economia social
5. Espai públic i accessibilitat
6. Sostenibilitat ambiental i
emergència climàtica
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ACCIONS
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE:

Educació i salut pública
Estat de les 18 propostes

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 18
En avaluació
4

Principals objectius d’aquest àmbit:

Rebutjades
1

Acceptades
13

A. Formular un projecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec
Comtal com a pal de paller.
B. Desenvolupar l’atenció a la petita infància i fomentar les habilitats
familiars entre la població.

Motiu de les rebutjades (1)

C. Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des
d'una perspectiva comunitària i de prevenció.

No és objectiu
PdB
0%

Depèn d'altres
operadors
100%
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2. Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal.

1. Col·laborar en la formulació del projecte educatiu de barri

Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria
Educació petita infància

Infància (4-11)

Comunitateducativa
Famílies

Adolescència/joves (12-20)

Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria
Educació petita infància

Infància (4-11)

Comunitateducativa
Famílies

Adolescència/joves (12-20)

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Els centres educatius de la Trinitat Vella estan construint un projecte educatiu
conjunt que englobi totes les franges d’edat i potenciï el treball conjunt per aconseguir unbarri educador, on l’educació impregni tot el barri i vagi més enllà de les
escoles, arribant a les famílies i al teixit associatiu i comunitari.

a) Millora física de l’equipament per a l’adaptació de l’espai al funcionament del
centre educatiu.

Aquest treball conjunt de barri permetrà anar dissenyant una
proposta de formació professional que es pugui implantar al barri, a
l’edifici de l’antic Ramón y Cajal.

b) Perfils professionals per donar suport a l’equip educatiu. En coordinació ambel
CEB i l’IMSS es reforçaran les figures psicosocials existents per contribuir a l’èxit
de l’IERC, comptant ambla complicitat de la direcció dels centres.
c) Suport al projecte educatiu centrat en les STEAM (Ciència, Tecnologia,
Enginyeria, Arts i Matemàtiques i la seva plasmació en la promoció de
pràctiques artístiques vinculades a la ciència i la tecnologia (mapping, sensors
en els cossos, espectacles 3D,etc).
d) Acompanyament a la creació i consolidació de la nova AFA IE Rec Comtal. El
suport a les activitats extraescolars i a l’autoorganització de les famílies es reforçarà per aconseguir unamajor autonomia del’entitat.

Objectius del’acció:
A |Formular unprojecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec Comtalcom
a pal de paller

e) Projecte de lectoescriptura. S’explorarà la col·laboració amb la Biblioteca per
dissenyar unaestratègia d’acompanyamental’IE Rec Comtal quefomenti la lectura, millori la comprensió lectora i les habilitats escriptores de l’alumnat.
f) Potenciar l'educació no formal entre infants i joves. Consolidar unaoferta complerta d’activitats extraescolars (música, llengües, esports, etc.) que contribueixi a
desenvolupar el projecte educatiu debarri.
Objectius de l’acció:
A |Formular unprojecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec Comtal com
a pal de paller

4
propostes

1
propostes
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3. Projecte de barri per a la petita infància i el reforç de les habilitats familiars.
Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria
Educació petita infància

Petita infància(0-3)

Comunitat educativa
Famílies

Infància (4-11)

4. Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu.

Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació en el lleure i/o
fora escola

Infància (4-11)

Comunitat educativa

Adolescència/joves (12-20)

Associacions/ Entitats
específiques

Descripció del’acció

Descripció del’acció

A partir del projecte Juguemjunts, aprofitant la iniciativa de la Taula d’Habilitats
Familiars (recentment creada i liderada per ASPB), es promourà un programa
educatiu conjunt de 0 a 4anys , tenint en compte el paper del casal infantil existent.

a) Facilitar formació al jovent del barri en lleure educatiu. En la línia del
programa Fem Lleure a la Trini, s’impulsaran les formacions en monitoratge en
les seves diferents vessants -lleure, menjador, CIATE- com a oportunitat de
millora de l’ocupabilitat, però també de major implicació en el teixit comunitari.
b) Acompanyament a les entitats de lleure existents. Reforçar l’acompanyament i
la dinamització dels grups existents en els processos d’apoderament com a joves i
com a actius organitzats delbarri.
c) Suport a l’organització d’activitats de lleure. Ajudar a completar l’ofertaamb el
casal d’agost, així com en altres activitats que permetin apoderar les entitats del
barri.

Objectius del’acció:
B |Desenvolupar l’atenció a la petita infància i fomentar les habilitats familiars
entre lapoblació

2
propostes

Objectius del’acció:
A |Formular unprojecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec Comtal com
a pal de paller
B |Desenvolupar l’atenció a la petita infància i fomentar les habilitats familiars
entre lapoblació

1
propostes
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5. Millorar la formació d’adults i acompanyar la transició de l’ensenyament
secundari al post-obligatori.
Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria
Educació post-obligatòria

Adolescència/joves (>16
anys-20)

Comunitateducativa
Aturats

6. Programa de dinamització esportiva.

Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Salut hàbitssaludables

Infància (4-11)

Comunitats ambdiversitat d’origen icultural.

Adolescència/ joves (12-20)

Població adulta (enedat
laboral)

Famílies

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Es definirà unprojecte que faciliti la continuïtat dels estudis i redueixi l’abandonament a secundària, comptant ambreferents d’èxit escolar del barri. Comptar amb
l’Escola d’adults com un aliat en aquest àmbit i seguir fent possible la formació
d’adults per a col·lectius que pateixen mésdesigualtats.

Apostar per la dinamització esportiva dels espais esportius a l’aire lliure, en el
marc del projecte del Camí del Rec, per a diferents pràctiques i col·lectius, des de
l’skate fins al criquet, cal·listènia, entre d’altres. Combinar-ho amb la formació en
monitoratge, la recerca d’inserció laboral en aquest àmbit i el progressiu apoderament dels grups de joves en la seva autonomia i autoorganització.

Objectius del’acció:
A |Formular unprojecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec Comtal com
a pal de paller

3
propostes

C |Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d'unaperspectiva comunitària i deprevenció

3
propostes
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7. Accions de millora de la salut des d’una perspectiva comunitària.

Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Salut emocional

Gent gran

Salut envellimentsaludable

Població engeneral

Comunitats amb diversitat d’origen icultural.

8. Políticaalimentària

Educació
i salut
pública

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Salut hàbitssaludables

Infància (4-11)

Comunitats amb diversitat d’origen icultural.

Adolescència/ joves (12-20)

Dones

Famílies

Descripció del’acció

Descripció del’acció

a) Gent gran. En aquesta línia, s’aprofundirà en el treball conjunt de serveis
equipaments que s’ocupen de la gent gran, per consolidar algunes accions
existents com les caminades del CEM adreçades a aquest col·lectiu, així com
detectar necessitats derivades del centre de dia i el nou casal de gentgran.

Estratègia de mandat a partir de la declaració de Barcelona com a Capital de l’alimentació sostenible el 2021.Abordar els hàbits saludables des de l’enfoc d’una alimentació saludable, sostenible i de proximitat, amb especial atenció a la infància i
adolescència. S’apostarà per la difusió dels valors de l’alimentació sostenible, ecològica i de proximitat als centres educatius del barri. Es plantejarà el treball amb
els col·lectius del barri que ofereixen aliments a la població per oferir recursos i
coordinació ambels serveis públicsexistents.

b) Desenvolupar projectes en l’àmbit de la salut mental a partir del treball conjunt
amb l’ABS, l’ASPB i la resta d’actors que treballen la salut des d’una perspectiva
comunitària al barri. Formular actuacionsper ala millora del benestar emocional
de la població, en una situació de vulnerabilitat o de soledat no volguda.
c) Promoció de la salut entre els col·lectius més vulnerables, sobretot per a fer
front a les conseqüències de la Covid19. Promoure tallers de salut sobretot per a
dones migrades atenent a les barreres culturals i idiomàtiques, així com per als
infants i el jovent per fomentar hàbits saludables.
Objectius de l’acció:

Objectius del’acció:

C |Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d'una perspectiva comunitària i deprevenció

C |Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d'una perspectiva comunitària i deprevenció

2
propostes

0
propostes
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE:
Drets socials, equitat de gènere i acció
comunitària
Estat de les 40 propostes
Rebutjades 6

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 40
Principals objectius d’aquest àmbit:

Acceptades 22

D. Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectiva
intercultural.
En avaluació 12

E. Incorporar la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i
d’origen en tots els àmbits de la vida comunitària.

Motiu de les rebutjades (6)

F. Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.
No és
objectiu
PdB
33%
Altres
operadors
67%

14

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i culturals a la Trinitat Vella.
Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reforç capital social delbarri

Població engeneral

Associacions/ Entitats específiques

Reforç del sistema d’equipaments comunitaris

Públic general

10. Projecte d’acompanyament als col·lectius de dones en la seva autoorganització.
Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Foment de l’equitat de
gènere

Adolescència/joves
(12-20)

Comunitats amb diversitat d’origen icultural.

Població adulta (en
edat laboral)

dones

Descripció del’acció

Descripció del’acció

A partir de la reordenació dels espais existents al Passadís, a l’Espai Via Bàrcino i
a altres com Porta Trinitat, es dissenyarà una estratègia amb el Districte i les
àrees implicades per millorar les condicions dels locals de les entitats. La
intervenció al Passadís donarà lloc a un pol d’expressió de la cultura popular del
barri.

Davant l’oferta de projectes per a dones i la diversitat dels col·lectius del barri, es
donarà recolzament per a assolir una major autonomia i capacitat d’organització.
L’exemple de l’espai de cures SU+MA, vinculat a l’Escola d’adults, pot ser unpunt
de partida enaquest sentit. Així mateix, es buscarà, ambla col·laboració dels equipaments i serveis del barri, la mobilització de dones noorganitzades encapentitat
o grup a partir de centres d’interès comuns que puguin despertar la seva participació i implicació. Enunalínia semblant, s’impulsaran accions per sensibilitzar en
novesmasculinitatsentre la població masculinaambla col·laboració del Programa
d’atenció a homes (SAH), tant a l’àmbit educatiu com en la cultura, l’oci il’esport.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.

D |Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectivaintercultural

14
propostes

14
propostes
proposta
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11. Definir i executar accions per incorporar la diversitat cultural a tots els
àmbits de la vida comunitària, conjuntament amb el Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu.
Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reconeixement diversitat cultural

Infància (4-11)
Població engeneral

Públic general

Cohesió i convivència

Comunitats ambdiversitat d’origen icultural.

12. Activar recursos per a l’autoorganització juvenil.

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reforç capital social delbarri

Adolescència/joves
(12-20)

Associacions/ Entitats
específiques

Reforç del sistemad’equipaments comunitaris

Comunitats ambdiversitat d’origen icultural.

Descripció del’acció

Descripció del’acció

a) Incorporar l’ensenyament de llengües maternes a la programació d’activitats
extraescolars i fomentar el plurilingüisme com a factor d’inclusió promovent la
formació en idiomes per aadults.

Donar suport a les iniciatives del jovent organitzat perquè tinguin un major protagonisme en la vida cultural i comunitària del barri. Fomentar la participació del
jovent facilitant eines i recursos que provoquin una millora en la seva formació,
la seva ocupabilitat i el treball en xarxa de les seves entitats, grups no formals i
usuaris dels serveis i equipaments de joventut, en col·laboració amb el Servei de
dinamització juvenil i la Sala Jove. Acompanyar el procés cap a la generació de
projectes associatius juvenils.

b) Potenciar el paper de les dones dels col·lectius d’origen divers a través del seu
apoderament com a agents comunitàries.
c) Desenvolupar un projecte adreçat al sector masculí de la població d’origen divers per tal que s’incorporin a activitats comunitàries i del teixit associatiu.
d) Potenciar lideratges entre el jovent d’origen divers per formar nousactius comunitaris.
Objectius del’acció

Objectius del’acció

D|Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectivaintercultural

F |Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.

E |Incorporar la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen en
tots els àmbits de la vidacomunitària.

4
propostes

7
propostes
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13. Col·laborar en el desenvolupament d’un model compartit de seguretat que
promogui la convivència.
Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reforç capital socialdel
barri

Població engeneral

Públic general

Cohesió i convivència

Associacions/ Entitats específiques

14. Desenvolupament de les iniciatives de memòria popular col·laborativa.

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Cultura i acciócultural

Població engeneral

Públic general

Adolescència/joves
(12-20)

Comunitats amb diversitat d’origen
cultural

Memòria popular

Descripció del’acció

Descripció del’acció

En el marc d’un Pla de millora de la convivència al barri es tractarà de formular
de manera conjunta amb el veïnat als espais de treball existents un model de seguretat comunitària que tingui en compte les diferents dimensions del terme seguretat: promoció del bon veïnatge, de les relacions entre col·lectius i grups d’edat
diferents, adopció d’estratègies de reapropiació de l’espai públic per a activitats
col·lectives i comunitàries, provisió de mecanismes informals de prevenció i
resolució de conflictes.

Assegurar el manteniment de la web de memòria visual del barri i la manera perquè sigui activa i apareguin projectes vinculats a les escoles. Posar en valor el
patrimoni històric i cultural del barri en aquelles intervencions que permetin la
recuperació d’espais i d’elements singulars vinculats amb la història de la Trinitat
Vella.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.

F |Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.

2
propostes

3
propostes
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15. Desplegament de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

16. Reducció de la bretxa digital

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Cohesió i convivència
Reducció de l’escletxadigital

Població engeneral

Públicgeneral
Aturats

Població adulta (enedat
laboral)

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reducció del’escletxa
digital

Població engeneral
Gent gran

Públic general
Comunitats amb origeni
cultural

Descripció del’acció

Descripció del’acció

En la línia de la resposta davant les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid19, es planteja l’entrada en funcionament d’un servei d'assessorament administratiu i d'acompanyament a la tramitació de les ajudes públiques que s'han
desplegat per les diferents administracions. Aquest dispositiu es posa en marxa
per lluitar contra l’escletxa digital i fomentar la capacitació en aquest àmbit dels
col·lectius mésvulnerables.

Desenvolupar projectes de capacitació digital entre col·lectius vulnerables que
quedin apartats de l’ús de les noves tecnologies. Millora de les connexions a Internet dels equipaments municipals afavorint la connectivitat i l’ús per part del
veïnat.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.

F |Enfortir el teixit social del barri i la vida comunitària.

D |Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectivaintercultural

D |Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectivaintercultural

2
propostes

4
propostes
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE:

Habitatge

Estat de les 5 propostes

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 5
Rebutjades 2

Principals objectius d’aquest àmbit:
G. Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de
finques complexes i vulnerables.
H. Reforçar l’atenció en matèria d’habitatge a les
comunitats vulnerables de Trinitat Vella.

Acceptades 3

En avaluació 0

Motiu de les rebutjades (2)

Altres
operadors
100%
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17. Desenvolupament d’un programa de rehabilitació dels habitatges vulnerables.
Habitatge

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Rehabilitació d’habitatges

Població engeneral
Gent gran

Públicgeneral
Famílies

Programes vinculats a la millora de la
qualitat de vida dins els habitatges i de
les seves comunitats

Descripció del’acció
A la Trinitat Vella es donen situacions que provoquen un deteriorament del parc
d’habitatges privat i la millora de les condicions d’habitabilitat serà una prioritat
per a les actuacions en matèriad’habitatge.
Consolidar el programa de Finques d’Alta Complexitat fent èmfasi en la millora
de les condicions d’accessibilitat, explorant la possibilitat d’instal·lar ascensors en
aquells casos que sigui possible.
S’intentarà abordar la problemàtica específica de la zona nord, ambunseguit de
finques vulnerables afectades per la MPGM dels entorns de la presó fins que noes
produeixi la sevasubstituciódefinitiva i ambl’objectiu de millorar la seguretat i les
condicions delshabitatges.
Objectius del’acció
G |Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i vulnerables.
H |Reforçar l’atenció en matèria d’habitatge a les comunitats vulnerables deTrinitat Vella.

3
propostes
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE:

Ocupació, impuls econòmic i
economia social

Estat de les 33 propostes
Rebutjades
5

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 33

En
avaluació 3

Principals objectius d’aquest àmbit:
Acceptades
25

I. Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més
vulnerables.
J. Donar eines per l’impuls de l’economia social i de proximitat.

Motiu de les rebutjades (5)

Altres
operadors
60%

No és
objectiu PdB
40%
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18. Ocupació i regularització.

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

19. Programes de formació i experiència laboral.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes formatiusi/o
ocupacionals

Població adulta(en
edat laboral

Comunitats ambdiversitat
d’origen i cultural.
Col·lectiu en situacióadministrativa irregular

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes formatiusi/o
ocupacionals

Població adulta (enedat
laboral)

Aturats
Dones

Adolescència/ Joves (12-20)

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Projecte per millorar l’ocupabilitat de persones en situació irregular a través de
l’obtenció de permisos de treball per la via de l’arrelament social. Ampliar i escalar
a tots els barris. 2 edicions de 2 anys cadascuna. Vincular i coordinar-lo amb el
Projecte Pròxim.

Programes mixtos de formació i experiència laboral en col·laboració amb sectors
econòmics, gremis, entitats i entitats amb bones perspectives de contractació laboral. Alguns exemplesde projectes enaquestalínia podrien ser el “barris d’oficis”
(que combinaria formació i contractació), el projecte “aprenents” (que té com a
objectiu aprendre unofici mitjançant la formació pràctica d’aquest en unaempresa) o els “PPOO d’obres de manteniment d’espai públic” (amb empreses d’inserció
de construcció i unadirecció d’obres comintermediaris i formadors). Es reforçarà
la intermediació laboral amb les empreses per aconseguir un major èxit en els
processos d’inserció.

Objectius del’acció
I |Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.

Alguns dels sectors d’interès per part de l’Ajuntament sobre els que versaran
aquests programes seran: treball de cures, turisme, comerç, logística, energia,
comunicacions, obres de manteniment i, per al cas de la Trinitat Vella lligats al
projecte de l’Institut Escola Rec Comtal, es posarà l’accent a temes d’STEAM
tecnologia, robòtica, sectors econòmics incipients com l’e-commerce ialtres.
Es desenvoluparan projectes específics adreçats al jovent atès que es considera
un dels col·lectius amb major dificultat d’inserció laboral al barri, amb èmfasi especial enla perspectiva intercultural. Així mateix, també es tindrà en compte com
a col·lectius d’especial atenció als majors de 40 anys i a les dones, afegint aquesta
mirada intercultural també.
Objectius de l’acció
I |Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.

1
proposta

20
propostes
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20. Programa d’homologaciód’estudis

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

21. Recolzar accions en el marc de l'Estratègia de l'ESS 2030.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes formatiusi/o
ocupacionals

Població adulta(en
edat laboral)

Comunitats ambdiversitat d’origen icultural
Col·lectiu en situació
administrativairregular

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Impuls economiasocial

Població adulta(en
edat laboral)

Associacions/entitatsespecífiques
Públic general

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Implementar aTrinitat Vella unprograma d’homologació d’estudis per apersones
que han estudiat a l’estranger. Aquest programa es va fer durant el pla de barris
anterior a Nou barris, ambunsresultats moltpositius.

Territorialització de l’estratègia d’economia social i solidària 2020-2030 alsbarris
de pla debarris.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

I |Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.

J | Donar eines per l’impuls de l’economia social i de proximitat.

1
proposta

1
proposta
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22. Programa integral de suport i enfortiment del comerç i l’economia de proximitat.
Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Dinamització decomerç

Població adulta (enedat
laboral)

Comerciants/empreses

Descripció del’acció
Impuls del comerç i serveis de proximitat per tal d’enfortir el comerç de barri,
especialment afectat per la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària. Es treballarà de manera coordinada ambel Pla de comerç de Trinitat Vella i les accions
impulsades des de la Direcció de Comerç. S’incidirà en aspectes com:
a) Assessorament general al comerç pel seu enfortiment isostenibilitat.
b) Formació, acompanyament i suport per aimplementar millores entermes d'eficiència energètica, digitalització, imatge exterior i interior.

Objectius del’acció
J | Donar eines per l’impuls de l’economia social i de proximitat.

2
propostes

4
propostes
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE:

Espai públic i accessibilitat
Estat de les 39 propostes

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 39
Principals objectius d’aquest àmbit:
K. Millorar l’espai públic i facilitar-ne l’ús cultural i esportiu.
L. Millorar l’accessibilitat i la mobilitat al barri.

Acceptades 11
Rebutjades
11
En
avaluació
17

Motius de les rebutjades (11)

Altres
operadors
55%

No és objectiu
PdB
45%

25

23. Avançar cap a la consolidació del Camí del Rec com a eix verd, cívic i esportiu.
Espai públic
i
accessibilitat

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora integral deplaces
i/ocarrers no pacificats
Esport com a einasocial

Població engeneral

Públic general
Comunitats ambdiversitat
d’origen i cultural

24. Intervenció per dignificar la provisionalitat de la zona nord i dels entorns
de la presó.
Espai públic
i
accessibilitat

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora integral de placesi/o
carrers nopacificats

Població engeneral

Públic general

Cohesió i convivència

Comunitats ambdiversitat
d’origen i cultural

Salut hàbits saludables

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Durant el PdB anterior es va fer unprocés participatiu i la redacció de l’avantprojecte i en aquest mandat es culminarà l’actuació per dotar d’espais verds i per a
la pràctica esportiva, facilitant la mobilitat interna del barri i una major connexió
des del metro a la zona nord. Aquest projecte estarà estretament vinculat i serà
coherent amb el programa de Regeneració urbana que està desenvolupant l’IMU.
Per aquest motiu, s’encarregarà des de Foment de Ciutat un document marc que
relligui els diferents projectes existents i els doti de coherència i continuïtat.

Mentre no es desenvolupa el planejament urbanístic vigent i la construcció dels
nous habitatges que substitueixin la presó, es preveurà una millora de l’espai públic a la zona tenint en compte el calendari previst d’execució de les obres dels
nousedificis.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

K |Millorar l’espai públic i facilitar-ne l’ús cultural i esportiu.

K |Millorar l’espai públic i facilitar-ne l’ús cultural i esportiu.

L |Millorar l’accessibilitat i la mobilitat al barri.

L |Millorar l’accessibilitat i la mobilitat al barri.

7
propostes

0
propostes
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26. Millora dels entorns escolars.

25. Millorar els espais de jocs infantils.

Espai públic
i
accessibilitat

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora o ampliació
espais de jocinfantil

Infància (4-11)

Famílies

Adolescència/ joves (12-20)

Comunitats ambdiversitat
d’origen i cultural

Espai públic
i
accessibilitat

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Pacificació de carrersi/o
entorns escolars

Infància (4-11)

Famílies

Adolescència/joves
(12-20)

Comunitateducativa

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Ampliar els parcs infantils i fer zones de jocs que no siguin només per als més petits, habilitant espais de jocs per a més grans. Dissenyar espais esportius de forma
inclusiva que permetin acollir i promoguin el joc i l’activitat física per a infants i
joves dones i d’origen cultural nohegemònic.

Aquesta actuació, d’acordambel pla Protegim les escoles, completarà la intervenció
a l’Institut Escola donant qualitat a l’accés als recintes i millorant l’espai públic
de la zona, en especial amb l’arranjament del carrer Palafrugell i propiciant una
connexió més amable ambla zona del Camí delRec.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

K |Millorar l’espai públic i facilitar-ne l’ús cultural i esportiu.

K |Millorar l’espai públic i facilitar-ne l’ús cultural i esportiu.
L |Millorar l’accessibilitat i la mobilitat al barri.

11
propostes

2
propostes
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27. Millora de l’accessibilitat al barri.

Espai públic
i
accessibilitat

28. Millorar la situació del carrer Alt.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millorar connectivitat/accessibilitat
(escales mecàniques, ascensors,
petites actuacions)

Gent gran

Públic general

Població engeneral

Col·lectiu ambdiversitat funcional

Espai públic
i
accessibilitat

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora integral deplaces
i/ocarrers no pacificats

Població engeneral

Associacions/entitats
específiques
Públic general

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Millorar l’accessibilitat a les zones més costerudes del barri, fent reversibles les
escales mecàniques ja existents al barri i estudiant noves mesures que facilitin
la connexió interna de les diferents zones.

Aquest carrer representa l’entrada a la sala d’actes del Centre cívic, undels accessos principals del barri a la cultura. La intervenció pretendrà millorar l’estat del
carrer i dotar-lo de la identitat cultural tan present al barri.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

L |Millorar l’accessibilitat i la mobilitat al barri.

K |Millorar l’espai públic i facilitar-ne l’ús cultural i esportiu.

7
propostes

1
proposta
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE:

Sostenibilitat ambiental i
emergència climàtica

Estat de les 13 propostes

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 13
Principals objectius d’aquest àmbit:
M. Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que
l’emergència climàtica té en els col·lectius en situació de
vulnerabilitat.

Rebutjades 3
Acceptades 6
En
avaluació
4

Motius de les rebutjades (3)

N. Fer de la Trinitat Vella un barri més verd i sostenible.
Altres
operadors
33%
No és
objectiu
PdB
67%
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29. Camí del Rec en la línia del Pla Director del Rec Comtal.

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora connectivitat/accessibilitat
Ampliació/millora de carrils bici

Població engeneral

Públic general

30. Arranjament dels entorns de la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella.

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Ampliació/millora delverd
existent.

Població engeneral

Públic general

Descripció del’acció

Descripció del’acció

Estudiar la connexió a peu i en bici ambVallbona i la llera del Besòs, a través d’un
itinerari que permeti reviure la memòria del rec, els horts de Vallbona i promoure
hàbits saludables i esportius.

Aquesta actuació es durà a terme en col·laboració amb el Districte i el MUHBA,
explorant el vincle amb el rescat de la memòria del barri i del Rec Comtal. Remodelació dels Jardins aigües de Montcada al nord de la Trinitat i recuperació de la
zona verda ambunamillora dels usosciutadans.

Objectius del’acció
N |Fer de la Trinitat Vella unbarri més verd i sostenible

Objectius del’acció
M |Promoure accions encaminadesapal·liar l’impacte que l’emergència climàtica
té en els col·lectius en situació devulnerabilitat.
N |Fer de la Trinitat Vella unbarri més verd i sostenible

1
propostes

2
propostes
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32. Ampliació de les pantalles sonores amb la ronda i/o plantació d'arbres que
facin aquesta tasca

31. Enfortir el projecte de l’Aula ambiental del Districte de Sant Andreu

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Ampliació/millora delverd
existent.

Població engeneral

Públic general

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millores per reduirl’impacte
acústic de gransinfraestructures

Població engeneral

Públic general

Descripció del’acció

Descripció del’acció

D’acord amb aquest servei, ubicat al barri, es posarà l’èmfasi en la lluita contra
l’emergència climàtica a través d’accions de sensibilització que posin de manifest
que la Trinitat Vella és undels barris més contaminats de la ciutat.

Pertal de reduir l’impacte sonor de les grans vies de comunicació que envolten el
barri s’estudiarà la col·locació de mesures de reducció i atenuació del soroll.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

M |Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergènciaclimàtica téen els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

N |Fer de la Trinitat Vella unbarri més verd i sostenible

N |Fer de la Trinitat Vella unbarri més verd i sostenible

1
proposta

2
propostes
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33. Potenciar la rehabilitació energètica d’edificis

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

34. Contribuir a la xarxa de refugis climàtics

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Altres programes vinculats específicament a la millora de la
qualitat de vida dins els habitatges ide les seves comunitats

Població engeneral

Públicgeneral
Famílies

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora de la xarxa derefugis
climàtics

Població engeneral

Públic general

Descripció del’acció

Descripció de l’acció

Establir mecanismes de col·laboració i finançament amb les comunitats i particulars per tal de promoure una major eficiència energètica dels habitatges de la
Trinitat Vella.

Garantir una xarxa de proximitat d’espais climàticament confortables, que en el
cas de la Trinitat Vella compta amb unescenari privilegiat com el Parc de la Trinitat, l’espai verd més gran del barri que es tractarà d’adaptar per a aquest ús.

Objectius del’acció

Objectius del’acció

M |Promoure accions encaminadesapal·liar l’impacte que l’emergència climàtica
té en els col·lectius en situació devulnerabilitat.

N |Fer de la Trinitat Vella unbarri més verd i sostenible

N |Fer de la Trinitat Vella unbarri més verd i sostenible

1
proposta

M |Promoure accions encaminadesapal·liar l’impacte quel’emergència climàtica
té en els col·lectius en situació devulnerabilitat.

6
propostes
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EL BARRI ET CRIDA

Model de governança.
Espais del territori en els que el PdB desplegarà el programa

Comissió de seguiment del Pla de Barris: Objectius
a)
b)
c)
d)

Trobades
bimensuals

Planificació general del programa.
Seguiment del desplegament del Pla de Barris.
Recollida i accés a informació sobre el Pla de Barris.
Control i rendició de comptes.

Taules temàtiques o
sectorials:
a) Seguiment sectorial del programa
b) Definició compartida de
propostes d’actuació.

Trobades
bimensuals o a
demanda
del
programa

Processos participatius i
grups de treball i de
coproducció:

Convocatòria
ad hoc

a) Incorporar la visió ciutadana a
projectes concrets (diversitat i
pluralitat)
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EL BARRI ET CRIDA

Model de governança.
Espais del territori en els que el PdB desplegarà el programa

Comissió de seguiment del Pla de Barris

9/02/2021
18:30h

Representants d’entitats de la Trinitat Vella i representants de serveis i
equipaments.

Taules temàtiques o
sectorials:
Taula comunitària.
Taula d’habilitats familiars.
Xarxa jove.
Etc.

Segons
calendari
de cada
espai

Processos participatius i
grups de treball i de
coproducció:

Durant
2021 inici
de les
trobades

Locals del Passadís.
Camí del Rec.
Millora dels entorns escolars.
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EL BARRI ET CRIDA
Model de governança.
Comissió de seguiment del Pla de Barris.
Entitats:
Amics de la Mezquita de la Paz.
Triniteiros.
AFA Rec Comtal.
Banc del Temps.
Associació de Comerciants.
Esplai La Tortuga.
AVV Trinitat Vella.
Maletas Viejas.
Coordinadora Trinitat Vella.
Trini Solidària.
El perro de Paterna.
Trinitat Uneix.
La Caja de Pandora.
Xarxa de suport mutu.
Escamot de la Santíssima Trinitat.
Comissió de Festes de Trinitat Vella.
Comissió per la recuperació de la memòria històrica.
Fundació privada Trinijove.
Grup de Dones de Trinitat Vella.
Serveis i equipaments:
Associació Tadeo Courpus Iesus.
Centre cívic Trinitat Vella.
Biblioteca Trinitat Vella.
Servei d’Interculturalitat.
Institut Escola Rec Comtal.
Centre de Formació d’Adults.

09/02/2021
18:30h
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EL BARRI ET CRIDA
Taules temàtiques / Comissions de treball existents
La Trinitat Vella
Relació d’espais de treball en el barri per eixos temàtics de PdB

EDUCACIÓ
/ SALUT
Grup motor
projecte
educatiu

DRERTS
SOCIALS

HABITATGE

Taula Radars

Taula
d’habilitats
familiars
Xarxa jove
Taula comunitària
Taula d’Interculturalitat

ACTIVITAT
ECONÒMICA

ESPAI
PÚBLIC

SOSTENIBILITAT

PDE

A) Sessions
temàtiques per
aprofundir en
grans temes
del barri
(habitatge,
joves,
convivència,
etc.)

Comissió de seguiment i Consell de Barri
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