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Pla de Barris Trinitat Nova 2021-24 

hits del PLA DE BARRIS 2021-24: 

 

CONSOLIDAR EL PROJECTE EDUCATIU DE BARRI 
 Treballar l’etapa infantil 
 Suport a l’etapa post-obligatòria 
 Espai Tres Ulls (equipament comunitari del barri) 

 

SALUT i ATENCIÓ a les diverses FRANGES D’EDAT 
 Salut mental i emocional 
 Envelliment actiu 
 Atenció i dinamització joves 
 Violències masclistes i relacions afectivo-sexuals 

 

MILLORAR LA OCUPABILITAT DE LES PERSONES 
 Dispositiu d’Orientació Laboral 
 Regularització de persones en situació administrativa irregular 
 Homologació d’Estudis 
 Xarxa de Resposta Socioeconòmica 



Pla de Barris Trinitat Nova 2021-24 
Accions PdB TN 2021-2024

1. Escoles enriquides. Perfils psicosocials a les escoles.

2. Programa de resolució de conflictes als centres educatius.

3. Activació de l’Espai Tres Ulls: equipament educatiu, cultural i comunitari.

4. Educació i Cultura. Programa d’activitats extraescolars

5. Projecte de lleure i criança per a la petita infància (etapa 0-3).

6. Suport a les entitats educatives del barri.

7. Projectes per millorar la salut mental i emocional de les persones

8. Programa de prevenció de consum de tòxics o alcohol.

9. Relacions afectivo-sexuals

10. Programa per garantir un envelliment actiu i saludable.

11. Política alimentària.

12. Impuls d’accions que potenciïn l’equitat de gènere.

13.  Impuls d’accions que potenciïn l’equitat d'origen cultural.

14. Programa d’activitats esportives al barri.

15. Programa de dinamització jove a Trinitat Nova.

16. Memòria històrica i acollida al nou veïnat del barri

17. Suport al programa cultural de la Casa de l’Aigua.

18. Definició d’un programa funcional a l’Espai Benjamí.

19. Projectes per reduir l'escletxa digital.

habitatge 20. Programa Finques d’Alta Complexitat.

21. Programes de regularització mitjançant la contractació i d’homologació d’estudis. 

22. Programes de formació ocupacional i experienciació laboral. 

23. Programa específic de formació ocupacional per a joves.

24. Dispositiu d’Orientació Laboral.

25. Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria.

26. XARSE. Xarxa de Resposta SocioEconòmica.

27. Programa integral de suport i enfortiment del comerç de proximitat.

espai públic 28. Pacificació d’entorns escolars: carrer Pedrosa.
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Pla de Barris Trinitat Nova 2021-24 
Accions PdB TN 2021-2024  PRIORITZACIÓ ACCIONS 2021-2022

1. Escoles enriquides. Perfils psicosocials a les escoles.

2. Programa de resolució de conflictes als centres educatius.

3. Activació de l’Espai Tres Ulls: equipament educatiu, cultural i comunitari.

4. Educació i Cultura. Programa d’activitats extraescolars

5. Projecte de lleure i criança per a la petita infància (etapa 0-3).

6. Suport a les entitats educatives del barri.

7. Projectes per millorar la salut mental i emocional de les persones

8. Programa de prevenció de consum de tòxics o alcohol.

9. Relacions afectivo-sexuals

10. Programa per garantir un envelliment actiu i saludable.

11. Política alimentària.

12. Impuls d’accions que potenciïn l’equitat de gènere.

13.  Impuls d’accions que potenciïn l’equitat d'origen cultural.

14. Programa d’activitats esportives al barri.

15. Programa de dinamització jove a Trinitat Nova.

16. Memòria històrica i acollida al nou veïnat del barri

17. Suport al programa cultural de la Casa de l’Aigua.

18. Definició d’un programa funcional a l’Espai Benjamí.

19. Projectes per reduir l'escletxa digital.

habitatge 20. Programa Finques d’Alta Complexitat.

21. Programes de regularització mitjançant la contractació i d’homologació d’estudis. 

22. Programes de formació ocupacional i experienciació laboral. 

23. Programa específic de formació ocupacional per a joves.

24. Dispositiu d’Orientació Laboral.

25. Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria.

26. XARSE. Xarxa de Resposta SocioEconòmica.

27. Programa integral de suport i enfortiment del comerç de proximitat.

espai públic 28. Pacificació d’entorns escolars: carrer Pedrosa.
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Espais de Treball PdB TN 



PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 

1.  PROGRAMA FUNCIONAL  

ESPAI BENJAMÍ 

(primavera - tardor 2022) 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4S5g44mCBcn1PmpSO8pos

-wdmF9yFYfz_DdKLl8ZaJS6lw/viewform 

Composició: 
 
 Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Nova 

 Taula Oberta 

 Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova 

 Grup de joves de Trinitat Nova 

 Trinitat Unió Esportiva 

 Xarxa de Suport de Trinitat Nova 

 Revive La Trini 

 Somos La Trini 

 Trinitat Uneix 

 Associació de Comerciants de TN 

 Districte Nou Barris 

 Pla de Barris 

 

Primera trobada:  

ABRIL 2021 

 

Segona trobada: 

1r trimestre 2022 

 

Tercera trobada: 

4rt trimestre 

2022 

 

... 

... 

... 

 

Comissió de Seguiment PdBTN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4S5g44mCBcn1PmpSO8pos-
wdmF9yFYfz_DdKLl8ZaJS6lw/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4S5g44mCBcn1PmpSO8pos-wdmF9yFYfz_DdKLl8ZaJS6lw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4S5g44mCBcn1PmpSO8pos-wdmF9yFYfz_DdKLl8ZaJS6lw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4S5g44mCBcn1PmpSO8pos-wdmF9yFYfz_DdKLl8ZaJS6lw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4S5g44mCBcn1PmpSO8pos-wdmF9yFYfz_DdKLl8ZaJS6lw/viewform


Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris

