El Pla de Barris de la
Trinitat Nova
Recull d’accions 2017-2020

Taller de percussió i batucada
Dur a terme una sèrie de tallers de percussió obert a tot el veïnat del
barri, amb l'objectiu de potenciar la branca de percussió del grup de
Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova, el qual està en procés de
constitució.

Projecte singular ieTN: arts audiovisuals
S'ha considerat oportú vincular al nou ieTN un eix singular i
transversal que acompanyi el projecte educatiu. En aquest cas es
tracta de les arts audiovisuals, que es treballaran de forma integrada
en el currículum escolar de les 4 escoletes així com també a les
activitats comunitàries de l'equipament.

Projecte NOVA: art urbà a la Trinitat
Es tracta de dur a terme diverses peces d'art urbà a l'espai públic del
barri, on els i les joves de Trinitat Nova en seran els creadors, tant a
nivell de conceptualització com a nivell d'execució. El projecte es
treballarà amb l'ieTN i amb les diverses entitats i taules comunitàries
del barri.

Arranjament del Túnel subterrani entre les dues
Cases de l'Aigua i legalització de la Sala Hipòstila
Fer els arranjaments necessaris al túnel subterrani que uneix la Casa
de l'Aigua de Trinitat Nova i Trinitat Vella per poder-lo utilitzar com a
espai expositiu, i legalitzar i tramitar la llicència d'activitats de la Sala
Hipòstila de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova.

Projecte fotogràfic “Setze barris. Mil ciutats”
El Pla de barris, amb l’impuls de la Gerència
Municipal i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ha tirat
endavant un projecte fotogràfic per incorporar a
l’Arxiu de la Ciutat imatges dels barris que
tradicionalment han estat invisibilitzats en un sentit
gràfic. Així, s’encarrega a dos equips –l’Observatori
de la Vida Quotidiana i la Comuna Fotogràfica– la
coordinació de diversos fotògrafs que documentin
alguns d’aquests barris: en concret, els setze barris
que participen del Pla de barris.
D’aquest encàrrec en surten setze pràctiques
fotogràfiques als setze barris, amb molt de treball
dels fotògrafs amb el veïnat, que acaben produint
20 fotos de cada barri.
Per explicar la feina feta entre els fotògrafs i el
veïnat i mostrar una selecció de les fotografies de
cada barri s’ha organitzat l’exposició “Setze barris,
mil ciutats”, al Borsí, durant els mesos de febrer i
març del 2019. A partir de l’estiu del 2019,
s’organitzaran exposicions als barris on es
mostraran les 20 fotos de cada barri.

Programa Caixa d’Eines
Aquest programa, dut a terme conjuntament amb l’Institut de
Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació i l’Institut
Municipal d’Educació, pretén apropar i potenciar les arts
escèniques (música, teatre, dansa, circ, arts plàstiques, arts
audiovisuals i d’altres) en l’àmbit escolar per tal que esdevinguin
eines per contribuir al benestar dels infants i joves i, alhora,
incentivin la superació personal i augmentin la capacitat de
motivació, la capacitat de concentració i l’expressió. Les arts, en
totes les seves disciplines, desperten una sensibilitat especial
que permet treballar valors i que es tradueix en resultats
tangibles dins les aules en forma de respecte, compromís,
responsabilitat, motivació, constància, esforç i perseverança i
convivència.
Juntament amb les escoles i els instituts dels territoris del Pla de
Barris, es valora quina és la disciplina artística més adequada a
la seva realitat (partint d’un catàleg de propostes) i en quins
cursos es vol incidir, de manera que les propostes sorgides
contribueixin al benestar dels alumnes i als objectius proposats.
S’ha prestat una especial atenció a vincular aquests tallers amb
la realitat social i comunitària dels barris, amb la voluntat de
crear sinèrgies amb el territori i la comunitat educativa, més
enllà del treball amb els alumnes.
INDICADORS
· Centres educatius implicats: 31
· Alumnes implicats: 3095
· Disciplines artístiques: 10

Programa Barris d'Oficis
“Barris d’oficis” és un programa de formació i
contractació de persones en situació de vulnerabilitat
social i laboral residents en barris del Pla de barris.
L’objectiu principal del programa és millorar
l’ocupabilitat de 105 persones amb baix nivell de
formació, en situació d’atur o precarietat laboral.
Consisteix en dotze mesos de contractació laboral en
diferents entitats i empreses, a jornada completa i
salari de ciutat. Els projectes combinen formació
professionalitzadora (el 30% de la jornada) i treball. La
formació està integrada en la contractació, i les
tasques professionalitzadores tenen la fi d’aconseguir
un impacte real sobre la trajectòria professional de les
persones que hi participen.
Els sectors dels projectes són el de l’atenció a
persones amb dependència, el sociosanitari, la neteja
industrial i la gestió de residus, la reparació i el
manteniment.
Per aconseguir la inserció laboral de qualitat de les
persones participants un cop finalitzi el programa, les
entitats elaborem un “Pla d’acompanyament a
l’ocupació” per a cada persona, que es continuarà més
enllà dels dotze mesos de contractació.

Convalidació d’estudis cursats a l’estranger
Servei d’assessorament,
acompanyament jurídic i subvenció
econòmica per facilitar que les
persones que hagin cursat els seus
estudis no universitaris a l’estranger
puguin dur a terme la seva
homologació al sistema educatiu
estatal. Aquest projecte s’ofereix als
veïns i veïnes de la Zona Nord des del
maig del 2018 i des del començament
del 2019 també se’n beneficien les
persones que viuen a Trinitat Nova i
Roquetes.
Al llarg del 2018 s’han atès 57
persones al servei.

Institut Escola Trinitat Nova
L’Institut Escola Trinitat Nova és clau en el canvi
de model educatiu del barri. Amb el Pla de
Barris es construeix un nou centre educatiu que
substitueix els tres anteriors, integrant un eix
singular i transversal basat en les arts
audiovisuals, i convertint aquesta temàtica en
un eix vertebrador que entra a les assignatures
curriculars. Ho fa treballant la narrativa a través
dels guions, les matemàtiques a través dels
diafragmes, l’esperit crític a través dels
visionats, el treball en equip i cooperatiu a
través dels rodatges.
Consta d’un plató on es fan realitat les
gravacions, i està dotat del material específic
audiovisual (càmeres, pantalles, equips de so,
etc.). És un equipament que s’obre al barri a
través de la nova biblioteca i de la nova
mediateca i a través de la seva unitat de ràdio, i
treballa al costat de les entitats i del veïnat.

Acompanyament al reallotjament de famílies
Definició, desplegament i execució d’un programa d’acompanyament
a 38 famílies que seran re-allotjades als nous blocs d’habitatges de
Trinitat Nova.

Tastet d'oficis d'automoció

S’han fet dos tastets formatius de 80 hores en el món de l’automoció,
l’un especialitzat en electromecànica i l’altre en carrosseria. Els 20
alumnes provenien del Bon Pastor i Baró de Viver, de la Verneda i la
Pau i de Trinitat Nova, principalment.
Dos dels alumnes han fet els dos tastets i vuit d’ells continuaran
formant-se realitzant el certificat de professionalitat d’electromecànica
de vehicles a la mateixa escola Monlau.

Reordenació de l'àmbit de les Feixes

Les Feixes de la Trinitat Nova és una zona de transició entre el barri urbà i el Parc Natural de la
Serra de Collserola. És un àmbit que conté una infraestructura hidràulica històrica d’abast ciutadà, i
on hi havia hagut un camp de futbol, abans que es realitzessin les obres d’implementació del metro.
El Pla de Barris entra a redefinir aquest àmbit per realitzar una transformació que treballi en tres
blocs fonamentals: la recuperació del Parc de Collserola com a espai natural veïnal per millorar la
connectivitat ecològica (restauració i millora de la biodiversitat) i física (millora del camí existent); la
recuperació del patrimoni i la memòria històrica de la infraestructura de l’aigua de l’antic Rec Comtal i
la recuperació i restauració del pont dels Tres Ulls, i, finalment, l’adequació d’espais per a la pràctica
esportiva a l’aire lliure i d’espais de producció agrícola per a usos socials i educatius. Per redactar la
reordenació d’aquesta zona es va fer un intens procés de participació veïnal.

Projecte de millora dels comerços en imatge exterior, accessibilitat i eficiència energètica

La Trinitat Nova és un barri amb poc més de 30 comerços, a part del
seu mercat. Aquests establiments, en molts casos, tenen deficiències
d’accessibilitat, així com solucions energètiques que no responen a
les normatives vigents. En un exercici de treball transversal dins
l’administració, s’han ajuntat diversos ens municipals per donar una
resposta conjunta al comerç de la Trinitat Nova. S’ha dut a terme un
projecte per resoldre aspectes d’eficiència energètica, accessibilitat i
imatge exterior a tots aquells comerços del barri que han volgut
accedir a una subvenció del 90%, creada específicament per a aquest
projecte. Onze comerços s’hi han adherit, i el gener del 2019 han
finalitzat totes les obres dels comerços participants. L’Associació de
Comerciants hi ha tingut un paper molt rellevant, tant en
l’assessorament com en la divulgació del projecte, així com també en
l’execució.

Activació de locals buits
D’altra banda, s’ha realitzat un cens de locals buits per tal de
promoure-hi activitat econòmica. El document incorpora les
característiques de cada local (titularitat, cadastre, superfície, plànols,
etc.) i una estimació econòmica del que suposaria l’habilitació. Durant
el 2019 s’incorpora una modalitat específica a la subvenció “Impulsem
el que Fas”, de Barcelona Activa, per tal de fer una crida a la
instal·lació de negocis i projectes en aquests espais, amb ajuts per al
lloguer.

Formació en oficis de mercat
Aquestes formacions cobreixen el buit existent al barri de la Trinitat
Nova pel que fa als recursos ocupacionals. Es tracta de sumar-se a
tallers i formacions ja oferts a la ciutat però amb poca repercussió en
barris com la Trinitat Nova. En aquest cas, el Pla de Barris difon i
finança les diferents formacions amb bona perspectiva d’inserció
laboral: carnisseria-xarcuteria, peixateria i floristeria. Els cursos
permeten la conciliació familiar, ja que ocupen mitja jornada, i es beca
el 100% del transport per arribar al lloc on s’imparteixen.
Es va fer una primera edició i se n'està impulsant una segona, i a la
tardor de 2019 hi haurà una tercera edició.

Noves xarxes de comunitats veïnals de la zona nova
La Trinitat Nova és un barri que està immers en una remodelació urbanística des de fa
més de deu anys. La nova configuració del barri ha generat noves comunitats veïnals
sense vincles previs i amb certs moments de conflicte. Per donar resposta a aquesta
situació s’ha dut a terme un suport als darrers 38 reallotjaments, treballant aspectes
com la cohesió i el sentiment de pertinença a les noves comunitats, la donada d’alta als
subministres, l’organització de les reunions veïnals, o la constitució formal de la mateixa
comunitat de veïns i veïnes. En una segona fase, un cop les famílies ja s’han instal·lat
als nous habitatges, s’ha treballat la inclusió comunitària de la diversitat cultural,
especialment d’aquelles famílies que presentaven algunes disfuncions en els habitatges
anteriors; la incorporació de nous adjudicataris als habitatges buits; la concreció i
aplicació dels acords de convivència; la participació comunitària del veïnat de la zona; el
relat de memòria històrica comunitària, o el dol dels habitatges anteriors en cas
d’enderroc. Aquest procés ha donat com a resultat la creació d’una xarxa de presidents i
presidentes de l’àmbit de remodelació de la Trinitat Nova, amb l’objectiu de treballar
conjuntament diferents temàtiques relacionades amb la comunitat de veïns i servir com
a eina de suport per a totes les escales.

Projecte "Trinitú Fest"
El “Trinitú Fest” és un dels projectes que ha sorgit dels i les adolescents del barri durant
l’execució del Pla de barris i que s’ha incorporat al full de ruta. Si des de l’ieTN es
treballa amb profunditat l’esperit crític del consum audiovisual, en aquest cas es
dissenya un festival centrat en el món YouTube per prevenir un mal ús d’aquesta xarxa,
tan popular en aquesta franja d’edat. L’acompanyament per part d’un youtuber
professional en el disseny, la producció i la realització del festival, ha facilitat que el grup
prengui consciència de com afecten aquest tipus de xarxes: ús crític i responsable,
posar en valor la generació d’idees per sobre del mer consum, o treballar qüestions de
gènere, entre d’altres. Un cop més, es generen aliances entre diversos grups de joves
del barri, i ara és el Club de Vídeo de l’ieTN el que se suma a la creació del festival, o
l’Institut Tecnològic de Barcelona, situat a Trinitat Nova, el que vol fer aliances per
col·laborar en l’execució d’alguns tallers del “Trinitú Fest”. Aquest projecte deixa un
llegat als joves que va més enllà del festival: aprendre a traduir una idea genèrica en
una acció concreta, de manera estructurada i conscient.
S'ha realitzat dues sessions obertes al barri relacionades amb les xarxes socials i la
seva repercussió.
Conclou a finals de maig de 2019.

Servei itinerant d’orientació i suport laboral
Servei itinerant d’orientació i suport laboral, altrament anomenat TUC TUC, als barris de la Verneda i la Pau, la Trinitat Nova, Zona Nord,
Sant Genís dels Agudells i la Teixonera amb un doble objectiu: d’una
banda, apropar els serveis d’orientació, recerca de feina i millora
professional de la ciutat als veïns i veïnes en situació d’atur o
precarietat laboral dels barris assignats i, de l’altra, oferir un
acompanyament individual que s’ajusti a les potencialitats i
necessitats de cada persona a fi de facilitar-ne una inserció laboral de
qualitat. El projecte es porta a terme a peu de carrer, a la via pública,
en espais amb afluència de gent (mercats, escoles, centres cívics,
etc.) per tal d’oferir una primera atenció i informació; tanmateix, també
disposa d’espais tancats per atendre les persones en un entorn més
confortable.

Marxes exploratòries per identificar i millorar els espais prioritaris
La millora de l’espai públic, en aquest cas, aposta per una visió amb
perspectiva de gènere, promovent a la ciutat un nou model urbà inclusiu que
tingui en compte la diversitat de gènere, l’edat o l’origen, per construir una
ciutat més equitativa, segura i sense barreres. Es realitzen marxes
exploratòries amb perspectiva de gènere que abasta una zona fora de l’àmbit
de remodelació del barri, una ruta que ha estat decidida pel mateix grup de
dones, i en la qual es marquen els punts concrets que es volen analitzar. El
resultat és tota una sèrie de propostes de millora que tenen a veure amb
qüestions de seguretat, il·luminació, barreres arquitectòniques, usos i gestió
de l’espai, o disseny de parcs infantils o mobiliari urbà, entre molts altres
aspectes. La resposta a aquestes fites es realitza de manera transversal, tant
des dels corresponents departaments de l’administració, com des de les
entitats i els equipaments del territori, quan així ha estat possible. S’han
executat passos de vianants, millores en el mobiliari urbà i la il·luminació,
instal·lació d’aparells saludables per a gent gran, intervencions artístiques en
l’espai públic, reurbanització de parterres o instal·lació de baranes, entre
d’altres.

Projecte "Menjallibres"
El projecte “Menjallibres” impulsat conjuntament amb l’IMEB, el Consorci d’Educació i el Consorci de
Biblioteques, pretén oferir un servei de suport per al desenvolupament de les competències lectores i
molt especialment el foment i el gaudi de la lectura, entre infants de segon i tercer de primària (7-9
anys), com a eines que contribueixin a l’èxit escolar i a l’aprenentatge al llarg de la vida. El projecte
es du a terme en les sis biblioteques situades en barris del Pla de barris i realitza les següents
accions:
Trobada setmanal d’una hora a l’espai de la biblioteca per fer activitats de lectura en petit grup.
Lectura individualitzada amb un voluntariat educatiu, provinents en la seva majoria de l’associació de
mestres Rosa Sensat.
Activitats lúdiques per desenvolupar el foment i el gaudi de la lectura com ara narracions,
contacontes, booktrailers, clubs de lectura i d’altres que es puguin generar a cada biblioteca.
INDICADORS
Nombre d’escoles participants al projecte: 21
Nombre de nens i nenes participants l’any 2018: 260 (de gener a juny) + 296 (d’octubre a desembre)
= 556

Disseny i creació d'exposicions sobre la memòria de l'aigua
Donar suport a l'Arxiu Històric de Roquetes en el disseny i execució
de dues exposicions a partir de maig / juny relacionades amb la
memòria de l'aigua, ja que enguany aquest és el tema monogràfic en
el que l'entitat profunditzarà. Una exposició estarà relacionada amb
les Mines de l'Aigua, i l'altra al voltant de la història de la Casa de
l'Aigua.

Projecte Más Que Pelotas
A Trinitat Nova fa uns mesos un grup de joves varen iniciar un projecte
anomenat Más Que Pelotas. La iniciativa, fins ara, es resumeix en la
gravació de vídeos de tertúlia esportiva (principalment futbol), els
quals posteriorment es pengen a un canal de YouTube. Caldria
aprofundir en com articular millor el projecte a les xarxes socials, i
també posar més èmfasi en l'esport que es fa al barri.
Donada la situació, es valora que Pla de Barris acompanyarà el
projecte en 3 aspectes:
 Redacció del projecte i objectius. Pla de treball.
 Formació en canal de difusió YouTube
 Vinculació del projecte amb el barri.

Memòria i cinema
Projecte de treball participatiu, adreçat a la gent gran de diferents
barris de la ciutat que té la finalitat d’elaborar un muntatge audiovisual
a partir d’imatges d’alguns dels films que més hagin influït en els
imaginaris vitals de la gent gran, amb l’aportació del seus comentaris i
les seves argumentacions. Des del 2015 s’ha anat desenvolupant a
vuit casals del districte de Sant Martí i a dos de Ciutat Vella, on ha
estat valorat molt positivament per totes les parts implicades.

¿Solos en la Trini?
Estudi per detectar col·lectius informals de la Trinitat Nova que
realitzen algun tipus d’activitat comunitària.

¿Solos en la Trini?
Estudi per detectar col·lectius informals de la Trinitat Nova que
realitzen algun tipus d’activitat comunitària.

Programa Baobab
El programa “Baobab”, impulsat conjuntament amb
l’IMEB, neix amb la voluntat de donar resposta a una
situació de desigualtat en les oportunitats educatives i
de lleure comunitari d’infants i joves a la ciutat de
Barcelona. Té com a objectius: Impulsar noves opcions
de lleure en aquells barris on no existeixen o, en cas
d’existir-hi, es considerin insuficients. Ajudar a
l’enfortiment i creixement de les entitats ja existents.
Aconseguir que el lleure tingui visibilitat i
reconeixement social. El programa és present a la
majoria de barris del Pla de Barris, excepte a Roquetes
i a la Zona Nord i es du a terme en dos períodes de
l’any clarament diferenciats, però amb moltes sinergies
entre ells: “Baobab estiu” (campaments urbans el mes
d’agost) i “Baobab curs” (activitats de cap de setmana).
Aquest és un projecte transversal que té dues
línies: Baobab Estiu (campaments urbans durant el
mes d'agost. S'han realitzat l'agost del 2017, 2018 i es
faran també el 2019) i Baobab Cau: s'ha creat un nou
cau al barri. Actualment es segueix fent un
acompanyament a l'equip de caps que ho ha impulsat.

Punt itinerant d'assessorament en economia social i solidària
Posada en funcionament, gestió i dinamització d’un punt itinerant
d’assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i
solidària, per acompanyar i ajudar a impulsar projectes
socioeconòmics, per a donar suport a persones emprenedores, i fins i
tot consolidar i enfortir organitzacions, entitats i empreses de l'àmbit
de l'Economia Social i Solidària.
Aquest punt podrà donar servei als 16 barris de Pla de barris i es
coordinarà amb els serveis centrals de la OAE ( Oficina d’Atenció a
l’Empresa) i ISE ( Innovació socioeconòmica) de Barcelona Activa ,
adaptant-se a la realitat de les diferents iniciatives socioeconòmiques
dels barris. Es preveu que tingui seu fixa als barris de Sant Genís dels
Agudells i La Teixonera, La Marina, Trinitat Nova, La Verneda i La Pau
i Bon Pastor però es desplaçarà allà on hi hagi demanda.

Espai públic entre blocs: Aiguablava - Portlligat

A la zona nord de Trinitat Nova hi ha una illa d’habitatges situada entre els carrers d’Aiguablava i de
Portlligat, a tocar del metro i de l’Ateneu. Es tracta d’una tipologia d’espai públic entre blocs aïllats
que respon a una urbanització antiga que no havia contemplat l’accessibilitat universal. Aquesta
zona està fora de l’àmbit de remodelació i, per tant, fins ara no s’havia plantejat de fer-hi una
intervenció que resolgués les barreres arquitectòniques, els traçats i la seguretat des d’una
perspectiva de gènere. Amb el Pla de barris es redacta un projecte d’intervenció en l’espai públic,
que incorpora un ampli procés de participació veïnal que ajuda a entendre el tipus de resposta que
cal donar als interiors d’illa. El resultat és un sistema de plataformes que permet l’accessibilitat per a
totes les persones, una major presència del verd, i un ascensor que pugui salvar el desnivell del
carrer d’Aiguablava, des d’on hi ha accés al metro i als grans equipaments del barri. Les obres
s’inicien el 2019.

Beques per a joves estudiants de Trinitat Nova
El programa Beques per a Joves estudiants de Trinitat Nova va
adreçat a joves estudiants del barri. Té com a objectiu reconèixer i
donar suport als joves en els seus estudis i a la vegada, oferir una
oportunitat d’acostar-se al barri de Trinitat Nova des d’un projecte RSE
impulsat per l’Associació de Comerciants de Trinitat Nova.

Programa d’orientació pre-laboral
Es tracta d'un programa per treballar les competències pre-laborals de
les persones en situació d’atur de Trinitat Nova. Compta amb 20
places durant un any i té com a objectiu realitzar accions integrades
que contemplin espais i mesures de suport a l’empoderament
individual o col·lectiu enfocades a la recerca activa de feina, per a la
posterior participació en mesures ocupacionals de Barcelona Activa i/o
d’altres existents adequades a les necessitats identificades. Les
persones destinatàries ocuparan aquestes places durant el temps
necessari per adquirir les competències mínimes per a la posterior
participació en mesures ocupacionals de Barcelona Activa i/o d’altres
existents adequades a les necessitats identificades. Un cop adquirides
aquestes competències, la persona serà donada de baixa del
programa i derivada a altres accions ocupacionals, i la plaça podrà ser
ocupada per una altra persona. S’espera que durant l’any puguin
passar al voltant d’unes 40-50 persones.

Suport al monitoratge de lleure
Suport en el monitoratge de lleure de l’espai educatiu Trinitat Nova.
Amb el suport de Pla de Barris s’incorpora una persona més a l’equip
de monitoratge per tal de facilitar el treball conjunt entre el Casal
Infantil de Trinitat Nova i l’Espai Educatiu de l’ieTN.

Grup de Caminaires
Suport al grup de caminaires del CAP Xafarines per fer una sortida
setmanal durant el 2019. A Trinitat Nova les sortides es realitzen els
divendres al matí.

Organitzadores Comunitàries
Foment de l’acció comunitària a través de l’impuls d’activitats
col·lectives relacionades amb l’esport i la natura. A Trinitat Nova han
despertat tres grups de persones que realitzen les següents activitats:
 Crossfit (entrenament físic a l’aire lliure), els dimarts a les 19h
 Marxa Nòrdica, els dijous a les 18h
 Construcció rocòdrom i escalada (sense horari)

Taller de convivència a l'ieTN
Tallers per fomentar la bona convivència i la prevenció de conflictes
entre l’alumnat de secundària de l’ieTN. El taller ha estat impartit pel
grup de música Xiula, incorporant la música com a eina metodològica
per treballar la gestió de conflictes, el bullying i la bona convivència.

Memòria oral i territori al barri de Trinitat Nova
Aquest projecte fa servir el teatre de carrer i sensorial per recopilar la memòria oral del
barri. Com conèixer les memòries íntimes i valuoses de les persones que ens envolten?
Com ser capaces d’estirar el fil del passat perquè aflori un record personal i veritable?
Com aplegar les memòries? Com vincular-nos al territori per portar a terme aquesta
tasca? Com seguir en la nostra tasca de recol•lecta des d’una instal•lació al carrer?
Com arxivar les memòries? Es pot donar cos a les memòries? I més enllà encara, les
memòries, són modificables? Són transformables? Ens podem refiar d’elles? I si les
compartim? I, com les compartim? I si es passen pel filtre de l’art? Què pot passar?
Aquestes són les preguntes que planteja el projecte en el seu punt inicial. La proposta
és aquesta: unir memòria i territori i donar cos a una sèrie de records capturats, sigui a
través de la reescriptura, de la recopilació d’àudios o de la corporització objectual
d’aquests records. Estirem del fil de la memòria, i ens capbussarem en els records,
plantejant si volem compartir-los, preservar-los intactes o transformar-los.

1a Fira d'Art, Cultura, Creació i Comunitat de Barcelona
La celebració de la 1a Fira d'Art, Cultura, Creació i Comunitat de Barcelona
(FACC&COM) configura la tercera fase d'un procés que s'ha articulat a la
ciutat amb diverses entitats culturals.
El punt àlgid de la primera fase va ser el Festival Artescape l'any 2017. La
segona fase va consistir en una Ruta de portes obertes durant el 2018 i
finalment, es celebra la 1a Fira d'Art, Cultura, Creació i Comunitat de
Barcelona, que tindrà lloc el juny de 2019: del 19 al 22 i del 26 al 29 de juny.
Aquesta fira és un punt d'interconnexions de diferents experiències artístiques
que tenen com a objectiu comú el treball comunitari per a la transformació
social i d'enfortiment de la ciutat des de la cultura de base, pensant en
Barcelona com una plataforma d'activitats i propostes culturals amb caràcter
articulador.
La FACC&COM té l’objectiu de posar el punt de mira als barris i
descentralitzar l’oferta cultural de la ciutat. Per això aquesta primera edició de
la fira es fa a Trinitat Nova, al Casal de Barri de Trinitat Nova SomLaPera i
entorns.
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Exposició 'AIGUA KM 0 / BCN'

La Casa de l’Aigua comença a celebrar els actes del centenari. Els primers arribaran el cap de
setmana de Festa Major. El passat 18 de maig de 2019 es va inaugurar l’exposició “AIGUA KM 0 /
BCN”. Organitzada pel MUHBA i el Districte, l’exposició fa referència a les aigües de proximitat, les
que cauen al territori amb la pluja i les que hi arriben des d’altres llocs amb l’escorrentia. A l’àrea de
Barcelona delimitada per Collserola, el riu Besòs i Montjuïc, aquesta aigua ha determinat, al llarg de
la història, el desenvolupament de la ciutat mateixa i de les viles i els pobles de l’entorn. Fins fa poc
temps, aquesta aigua va conformar les relacions entre la societat i el territori. Amb aquesta exposició
es vol fer aflorar els lligams essencials i avui menystinguts de l’aigua amb el territori, com un pas en
la recuperació de la memòria d’una llarga tradició de gestió dels recursos hídrics locals com a
aliment, fertilitzant agrícola, energia i diluent per a activitats domèstiques i industrials.

Torneig de Futbol al Parc de l'Amistat
Suport a la realització del Torneig de Futbol anual que organitza el
col·lectiu jove de Trinitat Nova, al Parc de l’Amistat.

Estudi d'usos a la Casa de l'Aigua
Redacció d’un estudi per valorar la viabilitat econòmica de
l’equipament “Casa de l’Aigua” segons usos i projecte concret.

Projectes de millora de l'espai públic
Execució de les propostes de millora d’espai públic sorgides de les
marxes exploratòries amb perspectiva de gènere. S’està treballant tres
actuacions concretes:
 Col·locació d’aparells saludables a la plaça del carrer Palamós / La
Fosca
 Urbanització del parterre existent al carrer Pedrosa / Aiguablava
 Col·locació de respatllers als bancs del carrer Xafarines

Programa de rehabilitació de finques vulnerables

En matèria d’habitatge, un dels objectius del PdB ha estat promoure la rehabilitació de finques de gran
complexitat (social i econòmica). Si bé és cert que Barcelona disposa d’ajudes per a la rehabilitació, també es
constata que certes finques (sovint vulnerables socialment) queden al marge d’aquestes ajudes.
Aquest fet empeny a crear un programa d’ajudes amb un finançament específic i uns criteris d’accés que clarament
busquen impactar en finques degradades i amb una alta vulnerabilitat social. L’objectiu del programa és:
• Fer més accessibles les ajudes (que poden arribar a ser del 100% segons condicions socials dels beneficiaris), a
través d’un acompanyament en tot el procés de rehabilitació (tècnicament, administrativament i socialment).
• Preservar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i evitar els possibles moviments d’expulsió.
• Contribuir en la incorporació al mercat de nou habitatge de lloguer social.
• Contribuir a la cohesió social gestionant conflictes i propiciant la regulació de la comunitat de propietaris. En el
seu cas, mitjançar amb el propietari en la millora de les condicions dels llogaters.
A partir d’una potent diagnosi feta a tota la ciutat de Barcelona (UPC 2017) i identificades les finques amb uns
indicadors més crítics (socials i de conservació), s’inicia un treball de camp proactiu apropant-se a les comunitats
detectades i oferint l’acompanyament en el procés de rehabilitació i tramitació d’ajudes.

Nous perfils professionals a les escoles

La dotació extraordinària de 61 professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics dels barris amb Pla
de barris té com a objectiu assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies en aquests centres, facilitant el
treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut. Per tant, els centres
han passat de tenir un equip docent a un equip educatiu, adaptant els professionals de cada centre a la realitat de
l’entorn.
Aquests perfils professionals es reparteixen entre el total de centres educatius públics dels barris amb PdB (39), en
les següents especialitats: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, mestres especialistes en
audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i
la Conducta. Tots ells entren a formar part de les escoles a partir del curs 2017-2018 i està previst que la seva tasca
duri fins al curs 2019-2020.
La seva funció és, d’una banda, donar una millor atenció especialitzada als alumnes i les seves famílies i, de l’altra,
garantir la formació i el suport a l’equip docent, de manera que es propiciïn noves cultures de treball conjuntes entre
serveis socials, centres de salut i altres serveis comunitaris i de referència.

Juliols de Franja Jove
Suport a les activitats culturals i esportives que es duen a terme durant el mes de juliol
per al col·lectiu jove de Trinitat Nova i Roquetes.
La Taula Franja Jove Nou Barris és un projecte d’educació comunitària format per
entitats, equipaments, serveis públics i centres educatius dels barris de Trinitat Nova,
Verdum, Roquetes, Canyelles i Prosperitat.
Els objectius que es treballen en aquest espai són:
 Treballar el desenvolupament personal i la salut emocional de les persones joves
 Donar a conèixer els recursos educatius i de lleure del territori als joves de franja
 Promoure un espai de coordinació, diagnosis continuada, optimització de recursos i
capacitació dels agents educatius del territori
Promoure l’accés a l'educació en igualtat de condicions.
Un dels projectes que neix d’aquest espai és el “Juliols de Franja Jove”, que ofereix
activitats culturals, artístiques i esportives durant el mes de juliol, de forma gratuïta i en
forma de tastet per després poder-les fer durant el curs.

Servei d'Organitzadors Comunitaris
Suport en el disseny de l’estratègia d’acció comunitària en el
desenvolupament dels plans de barris - Servei d'Organitzadors
Comunitaris
La proposta passa per un servei puntual al territori per tal de dur a
terme un projecte comunitari que pugui ser l’embrió d’una nova
manera de treballar al territori. A cada barri es defineix un projecte
específic però tenen en comú l’objectiu de fer xarxa entre els diferents
serveis, actuar amb veïns i veïnes a títol individual.

Baixem al carrer
Pla de Barris assumeix aquest projecte als barris on ja es dur a terme
des de fa temps i l’amplia a la resta de territoris.
El seu objectiu és promoure la millora de la salut física i mental i la
qualitat de vida de persones majors de 65 anys i aïllades socialment
per problemes de mobilitat, barreres arquitectòniques i/o dificultats
per anar soles pel carrer, tenint prioritat aquelles persones que porten
més de 6 mesos sense sortir de casa. L’activitat consisteix en una
sortida setmanal del domicili amb l’ajut del suport tècnic necessari (
grues, cadires orugues...) i de voluntaris, i en la participació a activitats
grupals .

