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Pla de Barris 2021-2024

El Poblesec
El Raval
El Carmel i Can Baró
Zona Nord
(Vallbona, Ciutat Meridiana,
Torre Baró)
Les Roquetes
La Trinitat Nova
La Trinitat Vella
Can Peguera
El Turó de la Peira
Verdun
La Prosperitat
El Besòs i el Maresme
Barris manteniment
La Marina
El Gòtic sud
Sant Genís dels Agudells
i La Teixonera
El Bon Pastor i Baró de Viver
La Verneda i La Pau

ESQUEMA
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

2. Repàs de les accions en marxa.
1. Educació i salut pública.
8 actuacions.
2. Drets socials, equitat de gènere i acció
comunitària.
8 actuacions.
3. Habitatge.
1 actuació.
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social.
5 actuacions.
5. Espai públic i accessibilitat.
6 actuacions.
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica.
6 actuacions.

Pla de Barris 2021-2024

ACTUACIONS

EDUCACIÓ I
SALUT PÚBLICA
PRESSUPOST:

INVERSIÓ: 4.220.688 €
DESPESA: 1.100.000 €

1. Col·laborar en la formulació del
projecte educatiu de barri.
2. Impuls al desplegament del
projecte de l’IE Rec Comtal.
3. Projecte de barri per a la petita
infància i el reforç de les habilitats
familiars.
4. Donar impuls a les iniciatives de
lleure educatiu.
5. Millorar la formació d’adults i
acompanyar la transició de
l’ensenyament secundari al postobligatori.
6. Programa de dinamització
esportiva.

7. Accions de millora de la salut des
d’una perspectiva comunitària.
8. Política alimentària.

2. Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal.
Línies d’actuació:
o Inversió de millora i ampliació del centre educatiu.
o Perfils professionals: educador/a social, especialista en atenció emocional.
o Acompanyament en l’eix singular d’STEAM.

o Constitució de la Comissió estratègica: IE Rec Comtal, Consorci d’Educació,
Districte Sant Andreu, Departament de Ciència, ICUB, Pla de Barris.
o Activitats extraescolars: Menjallibres, Playing English, ensenyament de
llengües maternes.
o Acompanyament a l’AFA (pendent de reiniciar).

2. Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal.

2. Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal.
Activitats extraescolars:
o Menjallibres:
27 infants / 32 places.
2 grups: 1 de 2n i 1 de 3r primària.
De 16 a 17.15h.
Inici de sessions fora de l’IE Rec Comtal.

3. Projecte de barri per a la petita infància i el reforç de les
habilitats familiars.
Línies d’actuació:
o Juguem Junts: espai de criança.
o Creixem junts: espai de criança al Centre cívic.

4. Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu.
Línies d’actuació:
o Fem lleure a la Trini.
o Programa Baobab: casal d'agost.
o Suport a les iniciatives de lleure educatiu del barri: suport a l’esplai La
Tortuga (casalet de Nadal).
o Temps de Joc.
o Estiu al Parc.

7. Accions de millora de la salut des
d’una perspectiva comunitària.
Línies d’actuació:
o Taller Cos i dolor: per a la millora de la salut
psicoemocional de dones migrades amb
malestar i somatització.
12 dones de Sud-Amèrica, Pakistan i Marroc.
Coordinació entre diferents actors: Districte, PIAD,
Interculturalitat, ASPB.
Sessions d’enxarxament comunitari: Serveis Socials,
CAP, Concilia, Treball als barris, Trini Solidària.

o Ens movem: caminades per a gent gran.
Dimarts i divendres de 10:30 a 12:00h.
o Grup de treball de salut alimentària i higiene
buco-dental.

ACTUACIONS

DRETS SOCIALS,
EQUITAT DE
GÈNERE I ACCIÓ
COMUNITÀRIA
PRESSUPOST:
INVERSIÓ: 2.850.000 €
DESPESA: 700.000 €

9. Acompanyar la consolidació de nous
espais comunitaris i culturals a la
Trinitat Vella.
10. Projecte d’acompanyament als
col·lectius de dones en la seva
autoorganització.

11. Definir i executar accions per
incorporar la diversitat cultural a tots
els àmbits de la vida comunitària.
12. Activar recursos per a
l’autoorganització juvenil.
13. Col·laborar en el desenvolupament
d’un model compartit de seguretat
que promogui la convivència.
14. Desenvolupament de les iniciatives
de memòria popular col·laborativa.
15. Desplegament de la Xarxa de
Resposta Socioeconòmica.
16. Reducció de la bretxa digital.

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.
Línies d’actuació:
o Adequació dels locals del Passadís i de l'Espai Via Bàrcino.
Adquisició dels locals.
Estudis previs: diagnosi i pla funcional.
Convocatòria concurs de metodologia.
Estudis previs

Avantprojecte

Projecte executiu

Licitació d’obres

Realització obres

On estem?

o Acompanyament al procés de GRUMO (banc de recursos).
o Suport al procés de definició del Centre de Vida Comunitària.

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.
Aixecament de les instal·lacions existents i localització de patologies

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.
Tota solució ha de disposar d'un passadís protegit i ventilat a carrer que connecti
els diferents locals amb el carrer.

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.
Projecte d’enfortiment associatiu del Pla de Barris:
Col·laboració amb Torre Jussana, Centre de Serveis a les associacions.

Què és?
Servei d’acompanyament integral a entitats a través de l’acompanyament individual i
l’impuls a la creació de projectes d’interès general amb mirada comunitària.
Objectius
o Millorar el treball relacional entre associacions, equipaments de proximitat i serveis.
o Enfortir la participació i la governança democràtica de les entitats
o Enfortir els projectes comunitaris de les entitats.
A qui va dirigit?
Associacions i coordinadores (juntes).
AFA’s i AMPA’s.
Grups i col·lectius informals.
Entitats gestores d’Equipaments de proximitat.

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.
Projecte d’enfortiment associatiu amb Torre Jussana:
Serveis que s’ofereixen
Acompanyament personalitzat a entitats
(de 3 mesos a 1 any).
Assessoraments.
Accions formatives.
Eines i recursos.

Com us podem acompanyar?
Primera reunió de contacte: identificar necessitats i inquietuds.
Elaboració Pla d’acció: signatura acord de col·laboració (6 mesos).
Facilitació sessions de treball, recursos (formacions, assessoraments).
Seguiment i avaluació: coneixement compartit.
Compromís per part de l’entitat:
És important garantir un mínim de participants i implicació de l’entitat en el procés de
treball. Es demana corresponsabilitat i el compliments dels acords per part de l’entitat i
Torre Jussana.

9. Acompanyar la consolidació de nous espais comunitaris i
culturals a la Trinitat Vella.
Projecte d’enfortiment associatiu amb Torre Jussana:
Servei de capacitació digital i suport en tràmits telemàtics per a associacions
Des del Pla de Barris, a través del programa de la XARSE es posa en marxa durant el
2022 un nou servei de suport a les entitats que han de fer tràmits o gestions
administratives amb l’administració pública per via electrònica.
Es tracta d’un servei per la capacitació de les entitats en l’ús de les eines telemàtiques
i digitalització:
o Coneixements bàsics de l'ordinador i el mòbil per a la tramitació electrònica.
o Correu electrònic, la bústia per rebre notificacions de l'administració.
o Identificació i certificat digital.
o Tràmits telemàtics que afecten a les entitats: actualització d’administradors de
l’entitat, signatura digital de documents, presentació i justificació de subvencions.

Com funciona aquest servei?
El servei vol donar resposta a les entitats a través de sessions personalitzades i
adaptades a les necessitats de les associacions.
Quines demandes a la Trinitat Vella?

10. Projecte d’acompanyament als col·lectius de dones en la
seva autoorganització.
Línies d’actuació:
o Concilia: servei gratuït de canguratge de l'Ajuntament de Barcelona per la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal. https://concilia.incoop.cat/
A l’EBM El Tren (de 16.15h a 20.30h) i a l’IE Rec Comtal abans.
- Famílies inscrites: 91
- Infants inscrits: 150
- Nombre de canguratges realitzats: 871
- Nombre total infants atesos: 99

o Suport al grup de costura Dones al Mustaqbal.
o Taller d’autodefensa femenina per a joves.
o Grup de treball sobre Punts de concentració d’assetjament.

10. Projecte d’acompanyament als col·lectius de dones en la
seva autoorganització.

11. Definir i executar accions per incorporar la diversitat
cultural a tots els àmbits de la vida comunitària.
Línies d’actuació:
o Suport al finançament del Servei d’Interculturalitat.
o Activitats de suport del Servei d'interculturalitat del Districte de Sant
Andreu:
- Servei mediació Juguem junts.
- Projecte de llengües maternes com a extraescolar.
- Taula intercultural.
- Altres.

12. Activar recursos per a l’autoorganització juvenil.
Línies d’actuació:
o Taller d’autodefensa femenina per a
joves.
o Summer Fest.

14. Desenvolupament de les iniciatives de memòria popular
col·laborativa.
Línies d’actuació:
o Accions per a la recuperació de la memòria del barri: documental
Veïnatges forçats sobre la presó de dones de la Trinitat Vella.
o Preparació Taula de memòria col·laborativa. 12/05/2022 – 18h.
o Triple línia de treball: Habitatge / Cures / Cultura popular.
o Projecte d’adequació de les instal·lacions de la Casa de l’Aigua d’acord
amb el MUHBA:
- Reparació de deficiències al túnel i a la Casa de l’Aigua de la Trinitat
Vella.
- Renovació de la museografia.

15. Desplegament de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica.
Línies d’actuació:
o Punt d’assessorament a la tramitació d’ajuts i agent TIC.
Perfil de persones: Dona - 60.92% // Més del 80% del barri.
Dades globals: 1.025 persones ateses pel punt de Trinitat (890 del barri).
La majoria de persones la coneixen a través del boca orella o de serveis socials.
Tràmits més demanats: Ingrés Mínim Vital i complement a la infància, Renda
Garantida de Ciutadania i SEPE.

o Grup de suport emocional.

o Formació en capacitació digital: IdCat mòbil, La meva salut, SEPE, SOC.

ACTUACIONS

HABITATGE
PRESSUPOST:
INVERSIÓ: Per determinar
DESPESA: 25.000 €

17. Desenvolupament d’un programa
de rehabilitació dels habitatges
vulnerables.

17. Desenvolupament d’un programa de rehabilitació dels
habitatges vulnerables.
Línies d’actuació:
o Criteris de selecció de les finques:




Existència d’una Autoritas.
Derivació per part de Districte.
Petició del veïnat o de la pròpia
comunitat.

o Continuïtat en el sistema de
funcionament del programa.
o Retorn del veïnat d’Ausona 17:
77% de l’obra feta.
Eficiència energètica en finestres, coberta
aïllada, i SATE en façana principal i
posterior.

ACTUACIONS

OCUPACIÓ,
IMPULS
ECONÒMIC I
ECONOMIA
SOCIAL
PRESSUPOST:
DESPESA: 950.000 €

18. Ocupació i regularització.

19. Programes de formació i
experiència laboral.
20. Programa d’homologació d’estudis.
21. Recolzar accions en el marc de
l'Estratègia de l'ESS 2030.
22. Programa integral de suport i
enfortiment del comerç i l’economia
de proximitat.

19. Programes de formació i experiència laboral.
Línies d’actuació:
o Programa de formació en rehabilitació a la Trinitat Vella.
o Formació professionalitzadora en tèxtil de la Xarxa de dones cosidores.
o Certificat de professionalitat en Cures.
o Tastets d’oficis diversos.
o Altres en procés de definició.

19. Programes de formació i experiència laboral.
El programa de formació en rehabilitació:
Objectius:
o Donar resposta a la necessitat d’ocupació i millora de l’ocupabilitat de
persones en situació d’atur en l’àmbit de la rehabilitació d’elements
comuns d’edificis d’habitatges.
o La millora de les condicions d’habitabilitat del veïnat del conjunt d’edificis
coneguts com a “pisos del Patronat” a la zona nord de la Trinitat Vella.
Característiques:

 Un programa innovador de formació i experienciació laboral.
 Adreçat a persones en situació d’atur o precarietat laboral residents
en barris del Pla de Barris.
 Promou la vessant pràctica de la formació amb experiències reals.
 Un projecte pilot que pot facilitar l’arranjament dels edificis
d’habitatges afectats per la MPGM de la presó situats al barri de
Trinitat Vella.

19. Programes de formació i experiència laboral.
El programa de formació en rehabilitació:
Fases del programa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presentació davant les comunitats de propietaris/es.
Acords amb les comunitats per entrar a les finques (5 acords).
Redacció i aprovació de projectes tècnics (3 projectes tècnics).
Convenis amb les comunitats per vehicular l’actuació.
Selecció de l’empresa formadora i executora de les obres.
Selecció de participants: 20 persones de barris de PdB.
Formació professionalitzadora i transversal: 300 hores, 70 pràctiques.
Pràctiques professionalitzadores.
Contractació laboral de participants.
Suport, acompanyament i tutorització de les persones participants.
Realització de les obres de reparació i manteniment.

Tasques a desenvolupar:
 Principalment reparacions i actualitzacions en elements comuns.
 El punt de partida serà un projecte tècnic que marcarà mínims en seguretat.

19. Programes de formació i experiència laboral.
El programa de formació en rehabilitació:

19. Programes de formació i experiència laboral.
Formació professionalitzadora en tèxtil:
Xarxa de Dones Cosidores de
Barcelona
Objectius específics:
o Professionalitzar un grup de
dones dels barris de Pla de
barris en el sector tèxtil.
o Acompanyar a les
participants en la definició i
assoliment dels seus
objectius professionals.
o Donar eines vinculades a
l’emprenedoria i l’economia
social.
o Fomentar l’empoderament
individual i col·lectiu

19. Programes de formació i experiència laboral.
Certificat de professionalitat en Cures:
o

o
o

Formació i professionalització de 15 dones
en el sector de l'atenció sociosanitària a
persones en situació de dependència.
Programa d’un any, amb acompanyament
individualitzat a les participants.
Primera fase, des del mes d’abril fins al
desembre de 2022:
 Preparació de la prova d’accés al CP
de Nivell 2 (100h).
 Obtenció del Certificat de
Professionalitat Nivell 2: “Atenció
sociosanitària a persones en
institucions socials”, reconegut pel
SOC (370h).
 Període de pràctiques (80h), formació
en competències transversals i
complementàries (60h +8h).

19. Programes de formació i experiència laboral.
Certificat de professionalitat en Cures:
o

Segona fase: del gener al març de 2023,
els 3 mesos posteriors, s’acompanyarà a
les participants a la cerca de feina i es farà
un procés d’orientació laboral per a la
millora de la seva ocupabilitat.

o

La formació durant els 9 primers mesos es
becarà amb 6€/hora, per tal de facilitar la
continuïtat de les beneficiàries al llarg de
tot el programa.

20. Programa d’homologació d’estudis i acreditació de
competències.

20. Programa d’homologació d’estudis i acreditació de
competències.

22. Programa integral de suport i enfortiment del comerç i
l’economia de proximitat.
Línies d’actuació:
o Suport en el desenvolupament
del Pla de dinamització comercial
de la Trinitat Vella.
o Comerç a Punt a la Trinitat Vella.
Assessorament professional individualitzat
per reactivar el negoci.
Entre 5 i 12 hores d’assessorament
presencial a la botiga.

o Línia de subvencions a comerços ‘Impulsem el que fas’ amb Barcelona
Activa.
Difusió amb postals a cada comerç.

ACTUACIONS

ESPAI PÚBLIC I
ACCESSIBILITAT
PRESSUPOST:

23. Avançar cap a la consolidació del
Camí del Rec com a eix verd, cívic
i esportiu.
24. Intervenció per dignificar la
provisionalitat de la zona nord i
dels entorns de la presó.

25. Millorar els espais de jocs infantils.
26. Millora dels entorns escolars.

INVERSIÓ: 1.550.000 €
DESPESA:
25.000 €

27. Millora de l’accessibilitat al barri.
28. Millorar la situació del carrer Alt.

26. Millora dels entorns escolars.
Millora del carrer Palafrugell:
o Redacció de l’avantprojecte pel mateix equip
que ha dissenyat la intervenció del Protegim les
Escoles.
Estudis previs

Avantprojecte

Projecte executiu

On estem?

Licitació d’obres

Realització obres

26. Millora dels entorns escolars.
Millora del carrer Palafrugell:
o Què proposem?







Peatonalització i pacificació integral del carrer:
- Prohibició de circulació de vehicles privats.
- Eliminació de l’aparcament no ordenat.
Reducció del trànsit i dels límits de velocitat dels vehicles a l’entorn
escolar à menys contaminació atmosfèrica.
Posar en valor els elements naturals que ja existeixen a l’àmbit,
consolidant el “camí de desig” (line of desire) i tot l’arbrat.
Millora de l’accessibilitat entre el Parc i la sortida de metro fins a l’accés
posterior de l’IES Rec Comtal i del CEM Trinitat Vella, amb
Connexió amb el futur camí del Rec i de la cal·listènia.

26. Millora dels entorns escolars.

26. Millora dels entorns escolars.

ACTUACIONS

SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL I
EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA
PRESSUPOST:
INVERSIÓ: 600.000 €
DESPESA: 200.000 €

29. Camí del Rec en la línia del Pla
Director del Rec Comtal.
30. Arranjament dels entorns de la
Casa de l’Aigua de Trinitat Vella.
31. Enfortir el projecte de l’Aula
ambiental del Districte de Sant
Andreu.
32. Ampliació de les pantalles sonores
amb la ronda i/o plantació d'arbres
que facin aquesta tasca.

33. Potenciar la rehabilitació energètica
d’edificis.
34. Contribuir a la xarxa de refugis
climàtics.

30. Arranjament dels entorns de la Casa de l’Aigua de Trinitat
Vella.
Millora dels Jardins Aigües de Montcada:
o Avantprojecte en marxa.
o Intervenció de millora dels jocs infantils.
o Recollida de necessitats i opinions del veïnat.
o Sessió de retorn de l’avantprojecte.
Estudis previs

Avantprojecte

Projecte executiu

On estem?

Licitació d’obres

Realització obres

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

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

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

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

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

33. Potenciar la rehabilitació energètica d’edificis.

Projecte pilot d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a comunitats:
o Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques als terrats de finques que
havien format part del programa de Finques d'alta complexitat.
o Implicació de l’agència Barcelona Energia, Districte de Sant Andreu i
Foment de Ciutat.
o Contracte de la comunitat amb l’Ajuntament per cedir espai del terrat.

34. Contribuir a la xarxa de refugis climàtics.
Línies d’actuació:
o Ubicació d’un espai de refresc al barri per combatre l’emergència
climàtica als estius.
o Pla director del Parc de la Trinitat.
L’objectiu és planificar el futur d'aquest espai a llarg termini.
Aquest pla permetrà establir un horitzó per a aquest espai, participat pel veïnat i
amb una primera fase de millores en els propers anys.

3. Processos i espais de participació.
Model de governança.
Comissió de
seguiment del
Pla de Barris

09/02/2021
29/11/2021
20/04/2022

Processos participatius i
grups de treball i de
coproducció:

01/12/2021
17/02/2022

Locals del Passadís.
Millora dels entorns escolars: c. Palafrugell.
Millora dels Jardins Aigües de Montcada.

Segons
calendari
de cada
espai

Taules temàtiques o sectorials:
Taula
comuni
tària

Taula d’habilitats familiars

Xarxa jove

Grup d’alimentació

Comissió d’extraescolars

Taula de gent gran

Taula de memòria

Moltes gràcies
www.pladebarris.barcelona
Youtube: bit.do/pladebarris
Instagram: https://instagram.com/pladebarrisbcn/
Twitter: https://twitter.com/pladebarrisbcn
Facebook: https://facebook.com/PladebarrisBCN/

