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LA TRINITAT NOVA 



ÍNDEX    

DOCUMENT BASE PER A LA 

PARTICIPACIÓ  

DELS PLANS DE BARRIS 
1. 
D’on venim i cap on anem? 

 

2. 
Descripció del procés de  

participació 

 

3. 
Anàlisi del barri 

 

4. 
Estratègies i accions 
 

 

3 



PROJECTES SINGULARS: 

• TUE: Trinitat Unió 

Esportiva. Crossfit 

i olimpiades. 

• NOVA Trinitat: art 

al carrer 

• La Trini Recorda 

PROJECTES SINGULARS: 

• Institut-Escola 

Trinitat Nova. 

• Arts audiovisuals 

• Casals d’estiu 

 

D’ON 
VENIM 

14.923.000 € 
45% Ecologia urbana 

5% Drets socials 

8% Activitat econòmica 

42% Educació 

 

 

4.000m² millorats 
1.500 m² Aiguablava-Portlligat 

2.000 m² ieTN 

500 m² Túnel Casa de l’Aigua 

6 habitatges rehabilitats 

 

 

65 accions 
58% d’elles de l’àmbit dels drets 

socials i l’educació 
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PROJECTES SINGULARS: 

• Rehabilitació 

d’habitatges 

• Suport tramitació 

ajudes COVID-19 

• Orientació laboral 

 

PROJECTES SINGULARS: 

• Remodelació 

Aiguablava-

Portlligat.  

• Marxa exploratòria 

amb perspectiva 

de gènere 



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 M€ 

261.660 PERSONES 
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A) Sessions temàtiques 

per aprofundir en grans 

temes del barri 

(habitatge, joves, 

convivència, etc.) 

PRIMERS 

CONTACTES: 

Segona quinzena 

octubre 

Sessions individuals o 

en grup amb actors clau 

per un primer contrast i 

recollida d’informació i 

propostes.  

EL BARRI ET CRIDA 

1. 2. 3. 

OBERTURA  

DEL DEBAT: 

Primera quinzena 

novembre 

VALIDACIÓ: 

Segona quinzena 

novembre 

A) Presentació i 

validació dels resultats 

del procés amb la 

comissió de seguiment. 

 

B) Publicació dels 

resultats a l’espai web 

del decidim.  

Procés participatiu 
 

A) sessions temàtiques 

per aprofundir en grans 

temes del barri 

(habitatge, joves, 

convivència, etc.) 

 

B) Espai específic al 

web del decidim. 

 

C) Punts informatius  

al carrer. 
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LA TRINITAT NOVA 



LA 
TRINITAT 
NOVA 

7.620 

HABITANTS 

57,7 Ha 

SUPERFÍCIE 

El percentatge de persones  

amb estudis universitaris és  

molt menor en relació a la  

mitjana del districte i de la ciutat. 

 

El projecte educatiu de barri  

s’ha iniciat en els darrers 3 anys, 

amb un nou institut-escola i 

l’Institut Tecnològic de Barcelona. 

Els habitatges de la zona fora de 

l’àmbit de remodelació són de 

dimensions reduïdes i estan 

envellits.  

 

En els darrers 3 anys han 

aparegut 2 nous equipaments de 

caire comunitari al barri. 

Hi ha diversos locals en planta 

baixa sense activitat. 

 

La renda disponible per família  

i per persona és molt menor que  

la mitjana del districte i de la ciutat. 

 

L’índex de consum de tòxics està 

qualificat com a “molt problemàtic” 

segons dades de l’ASPB. 

El barri fa més de 20 anys que es 

troba en l’execució d’un PERI, un 

pla que afecta a la meitat del barri 

i amb el qual s’inicia un procés de 

regeneració social i urbana  

 

L’Espai Benjamí pateix patologies 

estructurals relacionades amb els 

materials de construcció. 

 

 

12 



ANÀLISI: ELEMENTS DESTACATS 

RENDA 

FAMILIAR 

DISPONIBLE 

PERSONES 

REGISTRAD

ES A 

L’ATUR 

TAXA DE 

FECUNDITAT 

DE MARES 

DE 15-19 

ANYS. 

La Trinitat Nova 

Mitjana a Barcelona 

SÒL 

HABITATGE 

DOTACIONAL 

I PROTECCIÓ 

ASSOCIACI

ONS 

CENSADES 

ESTUDIS 

UNIVERSITATS 
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ALGUNES 

PROPOS-

TES 

 

QUÈ PODEM FER  

PER MILLORAR  

EL NOSTRE BARRI? 

Millorar els centres educatius i 

treballar per l’arribada d’estudis 

post-obligatoris 

Millorar els hàbits saludables 

a través de l’esport i el lleure 

Reforçar el teixit comunitari, obrint 

els equipaments al barri i donant 

suport a les entitats existents. 

Avançar cap a l’equitat de gènere i 

reduir les desigualtats per l’origen 

cultural. 

Treballar la salut sexual i 

reproductiva, i la salut emocional. 
Reforçar la nova identitat de l’àmbit  

remodelat al barri.  
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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. 

Homologar estudis cursats a 

l’estranger i regular persones 

en situació administrativa 

irregular 

Millorar la connectivitat WiFi al  

barri a través dels equipaments  

de proximitat 

Promoure la rehabilitació de  

finques amb acompanyament  

social i tècnic 

Impulsar la xarxa d’espais 

climàticament conformtables 

durant els pics de calor 

QUÈ PODEM FER  

PER MILLORAR  

EL NOSTRE BARRI? 
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