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EL BARRI ET CRIDA
Procés participatiu

4

0.
ANÀLISI DEL 
BARRI

Març a octubre

Mapa d’agents 
i anàlisi del 
territori.

1.
PRIMERS
CONTACTES

Segona quinzena 
d’octubre

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

3.
PRESENTACIÓ 
DE 
RESULTATS

Desembre i gener

A) Presentació 
dels resultats del 
procés.

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

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

2.
OBERTURA 
DEL DEBAT

Novembre i 
desembre.

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

B) Espai específic al 
web del decidim.

C) Punts informatius 
al carrer.

4.
RETORN I 
DEVOLUCIÓ

Febrer i març

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

B) Presentació del 
programa del Pla de 
Barris als barris 
implicats.



EL BARRI ET CRIDA
Principals indicadors del procés

NÚMERO 
TOTAL DE 
SESSIONS: 2

Joves
Ocupació

NÚMERO 
TOTAL DE 
PARTICIPANTS

156 persones.

NÚMERO 
TOTAL DE 
PROPOSTES

148.

13%

29%

26%

32%

Propostes per espais 

Document entitats Sessions temàtiques
Web Decidim Punts mòbils carrer

55%

45%

Distribució de gènere

Dones Homes

18; 12%

40; 27%

5; 4%33; 22%

39; 26%

13; 9%

Propostes per eix

Educació i salut pública
Drets socials, equitat  de gènere i acció comunitària
Habitatge
Ocupació, impuls econòmic i economia social
Espai públic i accessibilitat
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%)

80; 
54%

40; 
27%

28; 
19%

Estat de les propostes (148) 

Acceptades En avaluació
Rebutjades
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11; 39%

17; 61%

Motiu propostes no acceptades (28)

No respon als objectius de PdB

Respon als objectius de PdB però és competència
d'una altre àrea o administració

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



ÀMBITS DEL PLA DE BARRIS:

1. Educació i salut pública

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

7

LES ACCIONS

TOTAL 
D’ACCIONS:
34

TOTAL 
PRESSU-
POST:
13.000.000€
aprox.

Proposta d’accions 
per al Pla de Barris 
2021-2024 
La Trinitat Vella



ACCIONS
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PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE: 
Educació i salut pública

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 18

Principals objectius d’aquest àmbit:

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.

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

9

Acceptades
13

En avaluació
4

Rebutjades
1

Estat de les 18 propostes

No és objectiu 
PdB
0%

Depèn d'altres 
operadors

100%

Motiu de les  rebutjades (1)
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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 acon-
seguirunbarri educador,onl’educació impregni tot el barri i vagimésenllàde les
escoles,arribantales famílies i al teixit associatiu i comunitari.

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.

Educació   
i salut  
pública

Educació   
i salut  
pública

1. Col·laborar en la formulació del projecte educatiu de barri 2. Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal.

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

b) Perfils professionalsper donarsuportal’equipeducatiu.Encoordinacióambel
CEBi l’IMSSesreforçaran les figurespsicosocialsexistentsper contribuiral’èxit
de l’IERC, comptantamblacomplicitatde ladirecciódelscentres.

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
enels cossos, espectacles3D,etc).

d) Acompanyamentala creació i consolidacióde la novaAFA IE Rec Comtal. El
suport a les activitats extraescolars i a l’autoorganització de les famílies es refor-
çarà per aconseguirunamajor autonomiadel’entitat.

e) Projecte de lectoescriptura. S’explorarà la col·laboració amb la Biblioteca per
dissenyarunaestratègiad’acompanyamental’IERecComtalquefomenti lalectu-
ra,millori lacomprensió lectora i leshabilitatsescriptoresde l’alumnat.

Descripció del’acció

Objectius del’acció:

A |Formular un projecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec Comtalcom  
a pal depaller

Subàmbit

Educació obligatòria  
Educació petitainfància

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitateducativa  
Famílies

Descripció del’acció

f) Potenciar l'educació noformal entre infants i joves. Consolidarunaoferta com-
plertad’activitatsextraescolars (música, llengües,esports,etc.) quecontribueixia
desenvoluparel projecte educatiudebarri.

Objectius de l’acció:

A |Formularunprojecte educatiudebarri ambl’Institut EscolaRec Comtal com
apal depaller

Subàmbit

Educació obligatòria  
Educació petitainfància

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitateducativa  
Famílies

1 
propostes

4 
propostes
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Educació   
i salut  
pública

Educació   
i salut  
pública

3. Projecte de barri per a la petita infància i el reforç de les habilitats famili-
ars.

A partirdelprojecteJuguemjunts,aprofitant la iniciativadelaTaulad’Habilitats
Familiars (recentment creada i liderada per ASPB), es promourà un programa
educatiuconjuntde 0 a4anys, tenintencompteelpaperdelcasal infantilexistent.

4. Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu.

A |Formularunprojecte educatiudebarri ambl’Institut EscolaRec Comtal com
apal depaller

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

Descripció del’acció

Objectius del’acció:

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

Subàmbit

Educació obligatòria  
Educació petitainfància

Franja poblacional

Petita infància(0-3)
Infància (4-11)

Col·lectiu específic

Comunitat educativa
Famílies

Descripció del’acció

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
milloradel’ocupabilitat,però tambédemajor implicacióenel teixit comunitari.

b) Acompanyamenta les entitats de lleure existents. Reforçar l’acompanyament i
ladinamitzaciódelsgrupsexistentsenelsprocessosd’apoderamentcomajoves i
comaactiusorganitzats 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:

Subàmbit

Educació en el lleure i/o
fora escola

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitateducativa
Associacions/ Entitats
específiques

2 
propostes

1 
propostes
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Educació   
i salut  
pública

Educació   
i salut  
pública

5. Millorar la formació d’adults i acompanyar la transició de l’ensenyament  
secundari alpost-obligatori.

Esdefiniràunprojectequefaciliti lacontinuïtatdelsestudisi redueixi l’abandona-
mentasecundària,comptantambreferentsd’èxit escolardelbarri.Comptaramb
l’Escola d’adults com un aliat en aquest àmbit i seguir fent possible la formació
d’adultsper acol·lectius quepateixenmésdesigualtats.

6. Programa de dinamització esportiva.

Apostar per la dinamització esportiva dels espais esportius a l’aire lliure, en el
marcdel projecte del Camídel Rec, per adiferents pràctiques i col·lectius, desde
l’skate finsal criquet, cal·listènia, entre d’altres. Combinar-hoambla formació en
monitoratge, la recercad’inserció laboral enaquestàmbit i el progressiuapodera-
mentdelsgrupsde jovesenlasevaautonomiai autoorganització.

A |Formular un projecte educatiu de barri amb l’Institut Escola Rec Comtalcom  
a pal depaller

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

Descripció del’acció

Objectius del’acció:

Subàmbit

Educació obligatòria  
Educaciópost-obligatòria

Franja poblacional

Adolescència/joves (>16  
anys-20)
Població adulta (enedat  
laboral)

Col·lectiu específic

Comunitateducativa  
Aturats

Descripció del’acció

Subàmbit

Salut hàbitssaludables

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/ joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitats ambdiversi-
tat d’origen icultural.
Famílies

3 
propostes

3
propostes
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7. Accions de millora de la salut des d’una perspectiva comunitària. 8. Políticaalimentària

Estratègiademandatapartir de ladeclaraciódeBarcelonacomaCapitalde l’ali-
mentaciósostenibleel 2021.Abordar elshàbitssaludablesdesde l’enfocd’unaali-
mentaciósaludable,sostenible i deproximitat, ambespecial atenció ala infància i
adolescència. S’apostarà per la difusiódels valorsde l’alimentació sostenible, eco-
lògica i de proximitat als centres educatiusdel barri. Esplantejarà el treball amb
els col·lectius del barri que ofereixen aliments a la població per oferir recursos i
coordinació ambels serveis públicsexistents.

Descripció del’acció

Subàmbit

Salutemocional
Salut envellimentsaludable

Franja poblacional

Gentgran
Població engeneral

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversi-
tat d’origen icultural.
Dones

Descripció del’acció

Objectius del’acció:

C|Reforçar les actuacionsque incideixenenla millora de la salutdesd'unapers-
pectiva comunitària i deprevenció

Subàmbit

Saluthàbitssaludables

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/ joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversi-
tat d’origen icultural.
Famílies

Educació   
i salut  
pública

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 necessitatsderivadesdel centrededia i el nou casalde gentgran.

b) Desenvoluparprojectesenl’àmbitde lasalutmental apartir del treball conjunt
amb l’ABS, l’ASPB i la resta d’actors que treballen la salut des d’una perspectiva
comunitàriaalbarri.Formularactuacionsperalamilloradelbenestar emocional
delapoblació, enunasituaciódevulnerabilitat odesoledatnovolguda.

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 joventper fomentarhàbitssaludables.

Objectius de l’acció:

C|Reforçar les actuacionsque incideixenenla millora de la salutdesd'unapers-
pectiva comunitària i deprevenció

Educació   
i salut  
pública

0 
propostes

2
propostes



PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE: 
Drets socials, equitat de gènere i acció 
comunitària

14

Acceptades 22

En avaluació 12

Rebutjades 6

No és 
objectiu 

PdB
33%

Altres 
operadors

67%

Motiu de les rebutjades (6)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 40

Principals objectius d’aquest àmbit:

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

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

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

Estat de les 40 propostes



Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i culturals a la Tri-
nitat Vella.

A partir de la reordenaciódelsespaisexistentsalPassadís,al’EspaiViaBàrcino 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 aunpol d’expressió de la cultura popular del
barri.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit socialdel barri i lavidacomunitària.

Subàmbit

Reforç capital social delbarri
Reforç del sistema d’equipa-
mentscomunitaris

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Associacions/ Enti-
tatsespecífiques
Públic general

15

4 
propostes

14
propostes

10. Projecte d’acompanyament als col·lectius de dones en la seva autoorganit-
zació.

Davant l’oferta de projectes per adones i la diversitat dels col·lectius del barri, es
donarà recolzament per aassolir unamajor autonomia i capacitat d’organització.
L’exemplede l’espai decuresSU+MA, vinculata l’Escolad’adults,pot ser unpunt
departidaenaquestsentit.Així mateix,esbuscarà,amblacol·laboraciódelsequi-
pamentsi serveisdelbarri, lamobilitzaciódedonesnoorganitzadesencapentitat
o grupapartir de centres d’interès comunsquepuguindespertar la sevapartici-
pació i implicació.Enunalíniasemblant,s’impulsaranaccionspersensibilitzaren
novesmasculinitatsentrelapoblaciómasculinaamblacol·laboraciódelPrograma
d’atenció ahomes(SAH), tant al’àmbit educatiucomenla cultura, l’oci il’esport.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

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

Subàmbit

Foment de l’equitat de
gènere

Franja poblacional

Adolescència/joves
(12-20)
Població adulta (en
edat laboral)

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversi-
tat d’origen icultural.
dones

1
proposta



16

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 enidiomesper aadults.

b) Potenciar el paper de les dones dels col·lectius d’origen divers a través del seu
apoderamentcomaagentscomunitàries.

c) Desenvolupar unprojecte adreçat al sector masculí de la població d’origen di-
versper tal ques’incorporinaactivitats comunitàries i del teixit associatiu.

d) Potenciar lideratges entre el jovent d’origen divers per formar nousactius co-
munitaris.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

D|Promoure l’equitat de gènere tenint encompte la perspectivaintercultural

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

Reconeixementdiversi-
tat cultural
Cohesió iconvivència

Infància (4-11)  
Població engeneral

11. Definir i executar accions per incorporar la diversitat cultural a tots els
àmbits de la vida comunitària, conjuntament amb el Servei d’Interculturali-
tat del Districte de Sant Andreu.

Subàmbit Franja poblacional Col·lectiu específic

Públic general
Comunitats ambdiversi-
tat d’origen icultural.

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

4 
propostes

12. Activar recursos per a l’autoorganització juvenil.

Donar suport a les iniciatives del jovent organitzat perquè tinguin unmajor pro-
tagonismeenlavidacultural i comunitàriadel barri. Fomentar laparticipaciódel
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
projectesassociatiusjuvenils.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit socialdel barri i lavidacomunitària.

Subàmbit

Reforç capital social delbarri
Reforç del sistemad’equipa-
mentscomunitaris

Franja poblacional

Adolescència/joves  
(12-20)

Col·lectiu específic

Associacions/Entitats  
específiques
Comunitats ambdiversi-
tat d’origen icultural.

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

7 
propostes
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13. Col·laborar en el desenvolupament d’un model compartit de seguretat que
promogui la convivència.

Enel marc d’un Pla de millora de la convivència al barri es tractarà de formular
de manera conjunta ambel veïnat als espais de treball existents unmodel de se-
guretat comunitària que tingui en compte les diferents dimensions del terme se-
guretat:promociódelbonveïnatge,de lesrelacionsentrecol·lectius i grupsd’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.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit socialdel barri i lavidacomunitària.

Subàmbit

Reforç capital socialdel  
barri
Cohesió i convivència

Franja poblacional

Població engeneral Públic general
Associacions/Enti-
tatsespecífiques

Col·lectiu específicDrets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

2 
propostes

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

Assegurar el mantenimentde lawebdememòriavisualdel barri i lamaneraper-
què 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
recuperaciód’espais i d’elementssingularsvinculatsamblahistòriade laTrinitat
Vella.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

Subàmbit

Cultura i acciócul-
tural
Memòriapopular

Franja poblacional

Població engeneral
Adolescència/joves  
(12-20)

Col·lectiu específic

Públic general
Comunitats amb diversitatd’origen  
cultural

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

F |Enfortir el teixit socialdel barri i lavidacomunitària.

3 
propostes
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15. Desplegament de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica

En la línia de la resposta davant les conseqüències de la crisi sanitària de la Co-
vid19, es planteja l’entrada en funcionament d’un servei d'assessorament admi-
nistratiu 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.

Descripció del’acció

Subàmbit

Cohesió i convivència  
Reducció de l’escletxadigital

Franja poblacional

Població engeneral
Població adulta (enedat  
laboral)

Col·lectiu específic

Públicgeneral  
Aturats

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

2 
propostes

16.Reducció de la bretxa digital

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

Descripció del’acció

Objectius del’acció

F |Enfortir el teixit socialdel barri i lavidacomunitària.

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

Subàmbit

Reducció del’escletxa  
digital

Franja poblacional

Població engeneral  
Gentgran

Col·lectiu específic

Públic general
Comunitats amb origeni  
cultural

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

F |Enfortir el teixit socialdel barri i lavidacomunitària.

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

Objectius del’acció

4 
propostes



PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE: 
Habitatge

19

Acceptades 3

En avaluació 0

Rebutjades 2

Altres 
operadors

100%

Motiu de les rebutjades (2)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 5

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.

Estat de les 5 propostes
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17. Desenvolupament d’un programa de rehabilitació dels habitatges vulne-
rables.

A la Trinitat Vella es donensituacions que provoquen undeteriorament del parc
d’habitatges privat i la millora de les condicions d’habitabilitat serà unaprioritat
per ales actuacionsenmatèriad’habitatge.

Consolidar el programa de Finques d’Alta Complexitat fent èmfasi en la millora
de les condicionsd’accessibilitat, explorant la possibilitat d’instal·lar ascensorsen
aquellscasosquesiguipossible.

S’intentarà abordar la problemàtica específica de la zonanord,ambunseguit de
finquesvulnerablesafectadesper laMPGMdelsentornsdelapresó finsquenoes
produeixi lasevasubstituciódefinitivaiambl’objectiudemillorar laseguretat i les
condicions delshabitatges.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

Subàmbit

Rehabilitaciód’habitatges
Programes vinculats a la millora de la  
qualitatdevidadinselshabitatges i de  
les sevescomunitats

Franja poblacional

Població engeneral  
Gentgran

Col·lectiu específic

Públicgeneral  
Famílies

Habitatge

G |Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i vul-
nerables.

H |Reforçar l’atenció en matèria d’habitatge a les comunitats vulnerables deTri-
nitatVella.

3 
propostes



PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE: 
Ocupació, impuls econòmic i 
economia social

21

Acceptades
25

En 
avaluació 3

Rebutjades
5

No és 
objectiu PdB

40%Altres 
operadors

60%

Motiu de les rebutjades (5)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES: 33

Principals objectius d’aquest àmbit:

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.

Estat de les 33 propostes
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19. Programes de formació i experiència laboral.

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

18. Ocupació iregularització.

Descripció del’acció

Projecte per millorar l’ocupabilitat de persones en situació irregular a través de
l’obtenciódepermisosdetreballper laviadel’arrelamentsocial.Ampliar i escalar
a tots els barris. 2edicions de 2anys cadascuna. Vincular i coordinar-lo amb el
ProjectePròxim.

Objectius del’acció

I |Fomentar l’accésalmercatde treball delscol·lectiusmés vulnerables.

Subàmbit

Programes formatiusi/o  
ocupacionals

Franja poblacional

Població adulta(en  
edat laboral

Col·lectiu específic

Comunitats ambdiversitat  
d’origen i cultural.
Col·lectiu en situacióadminis-
trativa irregular

Descripció del’acció

Subàmbit

Programes formatiusi/o  
ocupacionals

Franja poblacional

Població adulta (enedat  
laboral)
Adolescència/ Joves(12-20)

Col·lectiu específic

Aturats  
Dones

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

Programes mixtos de formació i experiència laboral encol·laboració ambsectors
econòmics, gremis, entitats i entitats ambbones perspectives de contractació la-
boral.Algunsexemplesdeprojectesenaquestalíniapodrienserel “barrisd’oficis”
(que combinaria formació i contractació), el projecte “aprenents” (que té com a
objectiuaprendreunofici mitjançant la formació pràcticad’aquestenunaempre-
sa) oels “PPOOd’obresdemantenimentd’espaipúblic” (ambempresesd’inserció
deconstrucció i unadirecciód’obrescomintermediaris i formadors).Esreforçarà
la intermediació laboral amb les empreses per aconseguir un major èxit en els
processosd’inserció.

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 coml’e-commerce ialtres.

Es desenvoluparan projectes específics adreçats al jovent atès que es considera
undels col·lectius ambmajor dificultat d’inserció laboral al barri, ambèmfasi es-
pecial enlaperspectiva intercultural.Així mateix, tambéestindràencomptecom
acol·lectius d’especial atenció alsmajorsde40anys i a les dones, afegint aquesta
mirada intercultural també.

Objectius de l’acció

I |Fomentar l’accésalmercatde treball delscol·lectiusmésvulnerables.

20 
propostes

1 
proposta



20. Programa d’homologaciód’estudis

Descripció del’acció

ImplementaraTrinitatVellaunprogramad’homologaciód’estudisperapersones
que hanestudiat a l’estranger. Aquest programa es va fer durant el pla de barris
anterior aNoubarris, ambunsresultats moltpositius.

Subàmbit

Programes formatiusi/o  
ocupacionals

Franja poblacional

Població adulta(en  
edat laboral)

Col·lectiu específic

Comunitats ambdiversi-
tat d’origen icultural
Col·lectiu en situació  
administrativairregular

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

Descripció del’acció

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

Subàmbit

Impuls economiasocial

Franja poblacional

Població adulta(en  
edat laboral)

Col·lectiu específic

Associacions/entitatsespe-
cífiques
Públic general

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social
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1 
proposta

1 
proposta

Objectius del’acció

I |Fomentar l’accésalmercatde treball delscol·lectiusmés vulnerables.

Objectius del’acció

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



24

4 
propostes

2 
propostes

22. Programa integral de suport i enfortiment del comerç i l’economia de pro-
ximitat.

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

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 tre-
ballaràdemaneracoordinadaambel PladecomerçdeTrinitat Vella i lesaccions  
impulsadesdesde laDirecciódeComerç.S’incidiràen aspectescom:

a) Assessorament general al comerç pel seu enfortiment isostenibilitat.

b) Formació,acompanyamenti suportperaimplementarmilloresentermesd'efi-
ciènciaenergètica, digitalització, imatgeexterior i interior.

Subàmbit

Dinamització decomerç

Franja poblacional

Població adulta (enedat  
laboral)

Col·lectiu específic

Comerciants/empreses

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

Objectius del’acció



PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE: 
Espai públic i accessibilitat

25

Acceptades 11

En 
avaluació

17

Rebutjades
11

No és objectiu 
PdB
45%

Altres 
operadors

55%

Motius de les rebutjades (11)

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.

Estat de les 39 propostes
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23. Avançar cap a la consolidació del Camí del Rec com a eix verd, cívic i es-
portiu.

Descripció del’acció

Durantel PdBanterior esva fer unprocésparticipatiu i la redaccióde l’avantpro-
jecte 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 unamajor connexió
des del metro a la zona nord. Aquest projecte estarà estretament vinculat i serà
coherent ambel programa de Regeneració urbanaqueestà desenvolupant l’IMU.
Per aquest motiu, s’encarregarà des de Foment de Ciutat undocument marc que
relligui elsdiferentsprojectesexistents i elsdoti decoherència i continuïtat.

L |Millorar l’accessibilitat i lamobilitatalbarri.

Subàmbit

Millora integral deplaces  
i/o carrers nopacificats
Esport com a einasocial  
Salut hàbitssaludables

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públic general
Comunitats ambdiversitat  
d’origen i cultural

Espai públic  
i           

accessibilitat

7
propostes

Objectius del’acció

K |Millorar l’espaipúblic i facilitar-ne l’úscultural i esportiu.

24. Intervenció per dignificar la provisionalitat de la zona nord i dels entorns  
de lapresó.

Mentre no es desenvolupa el planejament urbanístic vigent i la construcció dels
noushabitatges que substitueixin la presó, es preveurà unamillora de l’espai pú-
blic a la zona tenint en compte el calendari previst d’execució de les obres dels
nousedificis.

Descripció del’acció

Objectius del’acció

Subàmbit

Millora integral de placesi/o  
carrers nopacificats
Cohesió i convivència

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públic general
Comunitats ambdiversitat  
d’origen i cultural

Espai públic  
i           

accessibilitat

0
propostes

L |Millorar l’accessibilitat i lamobilitatalbarri.

K |Millorar l’espaipúblic i facilitar-ne l’úscultural i esportiu.



25. Millorar els espais de jocs infantils.

Ampliar elsparcs infantils i fer zonesde jocsquenosiguinnomésper alsméspe-
tits,habilitantespaisdejocsperamésgrans.Dissenyarespaisesportiusdeforma
inclusiva que permetin acollir i promoguin el joc i l’activitat física per a infants i
joves dones i d’origen cultural nohegemònic.

Descripció del’acció

Subàmbit

Millora o ampliació  
espais de jocinfantil

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/ joves (12-20)

Col·lectiu específic

Famílies
Comunitats ambdiversitat  
d’origen i cultural

Espai públic  
i           

accessibilitat
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11 
propostes

Objectius del’acció

K |Millorar l’espaipúblic i facilitar-ne l’úscultural i esportiu.

26. Millora dels entorns escolars.

Descripció del’acció

Aquestaactuació,d’acordambelplaProtegim les escoles, completaràlaintervenció
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
connexiómésamableambla zonadel CamídelRec.

Subàmbit

Pacificació de carrersi/o  
entornsescolars

Franja poblacional

Infància (4-11)
Adolescència/joves  
(12-20)

Col·lectiu específic

Famílies
Comunitateducativa

Espai públic  
i           

accessibilitat

Objectius del’acció

L |Millorar l’accessibilitat i lamobilitatalbarri.

K |Millorar l’espaipúblic i facilitar-ne l’úscultural i esportiu.

2 
propostes



Espai públic  
i           

accessibilitat

27. Millora de l’accessibilitat al barri.

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.

Subàmbit

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

Franja poblacional

Gentgran
Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral
Col·lectiu ambdi-
versitatfuncional

28

Objectius del’acció

L |Millorar l’accessibilitat i lamobilitatalbarri.

28. Millorar la situació del carrer Alt.

Descripció del’acció

Aquestcarrer representa l’entradaalasalad’actesdelCentrecívic,undelsacces-
sos principals del barri a la cultura. La intervenció pretendrà millorar l’estat del
carrer i dotar-lode la identitat cultural tanpresentalbarri.

Objectius del’acció

Subàmbit

Millora integral deplaces  
i/o carrers nopacificats

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Associacions/entitats  
específiques
Públic general

Espai públic  
i           

accessibilitat

K |Millorar l’espaipúblic i facilitar-ne l’úscultural i esportiu.

1 
proposta

7 
propostes



PRINCIPALS DADES EN L’ÀMBIT DE: 
Sostenibilitat ambiental i 
emergència climàtica

29

Acceptades 6

En 
avaluació

4

Rebutjades 3

No és 
objectiu 

PdB
67%

Altres 
operadors

33%

Motius de les rebutjades (3)

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.

N. Fer de la Trinitat Vella un barri més verd i sostenible.

Estat de les 13 propostes



Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

29. Camí del Rec en la línia del Pla Director del Rec Comtal.

Descripció del’acció

Estudiar laconnexióapeui enbici ambVallbonai la lleradelBesòs,atravésd’un
itinerari quepermeti reviure lamemòriadel rec, elshortsdeVallbonai promoure
hàbitssaludables i esportius.

Subàmbit

Millora connectivitat/accessibilitat  
Ampliació/millora de carrilsbici

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral

30

2 
propostes

1 
propostes

Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

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

Descripció del’acció

Aquesta actuació es durà a terme en col·laboració ambel Districte i el MUHBA,
explorant el vincle ambel rescat de lamemòriadel barri i del Rec Comtal.Remo-
delació dels Jardins aigüesdeMontcadaal nordde la Trinitat i recuperacióde la
zonaverda ambunamillora dels usosciutadans.

Objectius del’acció

M|Promoureaccionsencaminadesapal·liar l’impactequel’emergènciaclimàtica  
té en els col·lectius en situació devulnerabilitat.

N |Ferde laTrinitat Vellaunbarri mésverd i sostenible

Subàmbit

Ampliació/millora delverd  
existent.

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral

N |Ferde laTrinitat Vellaunbarri mésverd i sostenible

Objectius del’acció
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1 
proposta

Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

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

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 queposinde manifest
quelaTrinitat Vellaésundelsbarrisméscontaminatsde laciutat.

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

N |Ferde laTrinitat Vellaunbarri mésverd i sostenible

Subàmbit

Ampliació/millora delverd  
existent.

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral

Objectius del’acció

Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

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

Descripció del’acció

Pertal de reduir l’impacte sonor de les grans vies de comunicació que envolten el  
barri s’estudiarà lacol·locaciódemesuresdereducció i atenuaciódel soroll.

Objectius del’acció

Subàmbit

Millores per reduirl’impacte  
acústic de gransinfraestruc-
tures

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral

2 
propostes

N |Ferde laTrinitat Vellaunbarri mésverd i sostenible
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Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

33. Potenciar la rehabilitació energètica d’edificis

Descripció del’acció

Establir mecanismes de col·laboració i finançament amb les comunitats i parti-
culars per tal de promoure una major eficiència energètica dels habitatges de la  
TrinitatVella.

Subàmbit

Altres programes vinculats es-
pecíficament a la millora de la  
qualitat de vida dins els habi-
tatges ide les seves comunitats

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral  
Famílies

1 
proposta

Objectius del’acció

M|Promoureaccionsencaminadesapal·liar l’impactequel’emergènciaclimàtica  
té en els col·lectius en situació devulnerabilitat.

N |Ferde laTrinitat Vellaunbarri mésverd i sostenible

Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

34. Contribuir a la xarxa de refugis climàtics

Descripció de l’acció

Garantir una xarxa de proximitat d’espais climàticament confortables, que en el  
cas de la Trinitat Vella compta amb un escenari privilegiat com el Parc de la Tri-
nitat, l’espai verdmésgrandelbarri queestractaràd’adaptarpera aquestús.

Objectius del’acció

N |Ferde laTrinitat Vellaunbarri mésverd i sostenible

M|Promoureaccionsencaminadesapal·liar l’impactequel’emergènciaclimàtica  
té en els col·lectius en situació devulnerabilitat.

Subàmbit

Millora de la xarxa derefugis  
climàtics

Franja poblacional

Població engeneral

Col·lectiu específic

Públicgeneral

6 
propostes



EL BARRI ET CRIDA

Comissió de seguiment del Pla de Barris: Objectius

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

Trobades 
bimensuals

Taules temàtiques o 
sectorials:

a) Seguiment sectorial del programa
b) Definició compartida de 

propostes d’actuació.

Trobades 
bimen-
suals o a 
demanda 
del 
programa

Processos participatius i 
grups de treball i de 
coproducció:

a) Incorporar la visió ciutadana a 
projectes concrets (diversitat i 
pluralitat)

Convo-
catòria
ad hoc

33

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



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

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

9/02/2021
18:30h

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:
Locals del Passadís.
Camí del Rec.
Millora dels entorns escolars.

Durant 
2021 inici 
de les 
trobades

34



EL BARRI ET CRIDA
Model de governança. 

Comissió de seguiment del Pla de Barris. 

09/02/2021
18:30h

35

Entitats: 
Amics de la Mezquita de la Paz.
AFA Rec Comtal.
Associació de Comerciants.
AVV Trinitat Vella.
Coordinadora Trinitat Vella.
El perro de Paterna.
La Caja de Pandora.
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.
Associació Tadeo Courpus Iesus. Serveis i equipaments:  

Centre cívic Trinitat Vella.
Biblioteca Trinitat Vella.
Servei d’Interculturalitat.
Institut Escola Rec Comtal.
Centre de Formació d’Adults.

Triniteiros.
Banc del Temps.
Esplai La Tortuga.
Maletas Viejas.
Trini Solidària.
Trinitat Uneix.
Xarxa de suport mutu.



EL BARRI ET CRIDA
Taules temàtiques / Comissions de treball existents
La Trinitat Vella

36

Relació d’espais de treball en el barri per eixos temàtics de PdB

EDUCACIÓ
/ SALUT

DRERTS 
SOCIALS

ACTIVITAT 
ECONÒMICA

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

HABITATGE ESPAI 
PÚBLIC

SOSTENIBI-
LITAT

Xarxa jove

Grup motor 
projecte 
educatiu

Taula 
d’habilitats 

familiars

Comissió de seguiment i Consell de Barri

PDETaula Radars

Taula d’Interculturalitat

Taula comunitària
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