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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Trinitat Nova  

Dia: 5 maig 2022 Hora: 18.00h  Lloc: Casal de barri TN 
 
Assistents: 
 
Entitats: 
 

− Taula Oberta  
− TUE 
− Bruixes i Bruixots  
− Somos la Trini  
− Bidó de Nou Barris 

 

Personal tècnic: 
 

− Tècnic de barri  
− Tècnica suport PdB 
− Tècnica PdB 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
 

Nombre total de persones assistents: 12 
 
Ordre del dia: 
 

- espai de seguiment 
- estat d’execució  
- pressupost  

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 
Temes tractats: 

- arribar a més entitats, veïnat i personal tècnic, perquè puguin assistir a la CdS 
- Propostes i accions del PdB TN actives i en seguiment  
- Noves línies d’actuació  
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Acta: 
 

1. S’adjunta presentació amb informació detallada document resum de l’estat dels projectes  

2. Sobre la naturalesa de l’espai de seguiment es valora obrir l’espai a tècnics que treballen 
al barri i es planteja canviar horari i dur a terme dies abans de la comissió difusió del 
esdeveniment mitjançant el whatssapp i demanar confirmació d’assistència. S’acorda fer 
ronda de  trucades a aquelles persones del grup motor que no hagi respòs per tal 
d’informar-les. Es parla de convocar a la Comissió de Seguiment al Club de Petanca i 
l’Associació d’Ocellaires. S’afegeix al grup de WhatsApp a “Somos la Trini”. 

3. En matèria d’intervencions s’explica en quin punt es troben els projectes i les línies a 
seguir en el futur. 

4. Els punts que més es parlen a la sessió són: el funcionament de les figures psicosocials a 
les escoles, les contractacions de dinamitzadors de joves i de gent gran i els seus espais 
d’intervenció (Espai 3 ulls, Espai Benjamí , AAVV, Centre de dia i Casal de Barri). 

5. Es tracta la importància de donar sortida a les joves en relació al món laboral, es destaca 
pel que fa l’àrea d’activitat econòmica els programes de formació ocupacional, concretament 
els Tastet d’oficis per a joves.  

6. Durant el desglossament explicatiu dels projectes TUE demana que a la pista de l’ieTN es 
facin forats al terra per instal·lar la xarxa de vòlei.  

7. Per a la pròxima comissió de seguiment es té previst informar sobre el balanç econòmic 
de tots els àmbits d’actuació 

8. S’acorda fer arribar els documents explicats en format digital (presentació general i 
cronograma d’actuacions). 

8. Data propera Comissió de seguiment: 10 de novembre a les 18h al casal de barri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


