
1



2

LA TRINITAT VELLA
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PROJECTES SINGULARS:
• Barri d’oficis
• Tastet d’oficis per 

joves: Monlau
• PPOO amb obres 

manteniment escales 
Pare Manjón i Pistes 
esportives.

PROJECTES SINGULARS:
• Juguem junts: Espai 

de criança.
• Fem lleure a la Trini.
• Perfils professionals 

de suport als centre 
educatius

D’ON 
VENIM
Més de 6,3 M € 
31% Ecologia urbana
28% Drets socials
14% Activitat econòmica
27% Educació

+627 m2
D’AUGMENT D’ESPAIS D’ESTADA = 
6 obres de millora i renovació d’espai 
públic, equipaments, connectivitat i 
accessibilitat.

73 accions
52 d’elles de l’àmbit dels drets socials 
i l’educació
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PROJECTES SINGULARS:
• Memòria popular

col·laborativa.
• Carrosses reials i 

dinamització 
• GRUMO, banc de 

recursos per entitats.

PROJECTES SINGULARS:
• Millores al passadís 

de la Trinitat Vella.
• Plaça dels Drets dels 

infants.
• Cal·listènia al Camí 

del Rec.



D’ON 
VENIM
Camí del Rec i 
Cal·listènia
Inici de les obres dels camins de la 
zona de la Cal·listènia – 28/10/2020.

S’ubicarà una font a la zona.

Previsió de finalització – Principis de 
gener de 2020.
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D’ON 
VENIM
El Passadís
Pas als usuaris dels locals i als 
vianants – 09/11/2020

Treballs de revestiments de parets i 
d’instal·lacions.

Inici col·locació de les fusteries.

Data prevista de finalització – Finals 
de novembre de 2020.
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D’ON 
VENIM
Casa de la gent 
gran
Inici de l’obra – 21/09/2020

Treballs d’implantació, retirada 
d’envans, etc.

Execució durant 6 mesos.

Previsió fi de l’obra – Març de 2020.

Després caldrà col·locar el mobiliari i 
la senyalística.

2 mesos per posar en marxa les 
instal·lacions.
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D’ON 
VENIM
Mitgera Trinitat 
Vella
22 octubre modificacions del quadre 
elèctric

Setmana 26-30 oct. revisió i proves 
enllumenat

recepció final abans del 15 novembre
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CAP ON ANEM...

CONTINUA 
SENT...

Un programa 
extraordinari en els 
barris més 
desfavorits.

MITJAN-
ÇANT

Noves polítiques 
públiques i la 
implicació de la 
ciutadania en 
projectes 
dinamitzadors.

AMB 
L’OBJECTIU 
DE
Reduir les 
desigualtats i generar 
noves oportunitats.

AMB

Un pressupost 
assignat en un 
temps acotat.
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MATEIXOS ÀMBITS, RENOVATS
Pla de Barris 2021-2024

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 NOU 
PLA 
2021-2024

10 PLANS
15 BARRIS
150 MILIONS
261.681
PERSONES
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A) Sessions temàtiques
per aprofundir en grans 
temes del barri
(habitatge, joves, 
convivència, etc.)

PRIMER
CONTACTE:
Segona quinzena 
d’octubre

Convocatòria del grup 
impulsor del PdB.

EL BARRI ET CRIDA

1. 2. 3.
RECOLLIDA DE 
PROPOSTES:
Novembre

PRESENTACIÓ 
DE RESULTATS:

Primera setmana de 
desembre

A) Presentació dels 
resultats del procés.

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

Procés participatiu

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

B) Espai específic al 
web del decidim.

C) Punts informatius 
al carrer.
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LA TRINITAT VELLA



LA 
TRINITAT 
VELLA

10.337 
HABITANTS
81 HA DE 
SUPERFÍCIE

El percentatge de persones  amb 
estudis universitaris és  molt 
menor en relació a la  mitjana del 
districte i de la ciutat.

Els centres educatius públics del 
barri s’estan reestructurant en 
l’Institut Escola Rec Comtal.

Hi ha un percentatge destacat 
de població d’origen cultural 
divers, en gran part nascuda a 
l’estranger, en relació a la 
mitjana de ciutat. 

Hi ha un nombre elevat 
d’associacions censades, 
especialment en relació amb la 
resta del districte i la ciutat.

Hi ha un nombre molt significatiu 
de locals en planta baixa sense  
activitat o dels quals no es disposa 
informació.

La renda disponible per família 
i per persona és molt menor que 
la mitjana del districte i de la ciutat. 
La taxa d’atur és de les més 
elevades de la ciutat.

Gran part del parc d’habitatges 
del barri no està en bon estat i 
sovintegen les situacions de 
vulnerabilitat i emergència.

Molts dels habitatges del barri 
necessiten arranjaments, de petit 
o gran abast. 
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ANÀLISI: ELEMENTS DESTACATS

PERSONES
NASCUDES A
L'ESTRANGER

TAXA D'ATUR LOCALS SENSE
ACTIVITAT

ECONÒMICA

HABITANTS PER
HABITATGE

ASSOCIACIONS
CENSADES

ESTUDIS
SUPERIORS

La Trinitat Vella Barcelona
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ALGUNES 
PROPOS-
TES

QUÈ PODEM FER 
PER SEGUIR MILLORANT
EL NOSTRE BARRI?

Impulsar l’Institut Escola Rec 
Comtal

Promoure una criança respectuosa 
i les habilitats familiars

Promoure l’esport i els hàbits 
saludables al Camí del Rec

Promoure el reconeixement de la 
diversitat cultural i d’origen

Nou espai comunitari i cultural de 
la Trinitat Vella

Programa de finques d’alta 
complexitat
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ALGUNES 
PROPOS-
TES

Fomentar l’accés al mercat 
de treball a través de programes 
formatius

Donar suport al teixit comercial
i econòmic

Millorar l’accessibilitat del barri 
(escales mecàniques al 
Passadís i fer reversibles les 
existents)

Fer del Camí del Rec un eix verd, 
cívic i esportiu

Promoure la rehabilitació 
energètica d’edificis

Impulsar la xarxa d’espais 
climàticament conformtables 
durant els pics de calor

QUÈ PODEM FER 
PER SEGUIR MILLORANT 
EL NOSTRE BARRI?
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