PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ
DEL PLA DE BARRIS DE TRINITAT NOVA

Sessió temàtica sobre
Educació i Cultura
23 de novembre de 2020

Informe de resultats

1. El Pla de Barris de Barcelona
L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves
polítiques públiques; implicant a la ciutadania en el desenvolupament de projectes
dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu
durant el període 2021-2024.

2. El Pla de Barris de Trinitat Nova
Trinitat Nova ocupa una superfície de 57,7 Ha i reuneix un total de 7.620 habitants. Es
un dels tretze barris que componen el Districte de Nou Barris i està situat a l’extrem nord
de Barcelona, gaudint del privilegi de ser un barri de muntanya. Trinitat Nova està
desenvolupant des de fa més de 15 anys un pla de remodelació urbanística que
intervé i està modificant pràcticament la meitat del seu territori, construint nous blocs
residencials i diversos espais oberts de dimensions considerables. Tot i la tradició
associativa i la presencia d’equipaments al barri cal afegir que els darrers 4 anys han
aparegut nous equipaments de referència que comencen a esdevenir espais de
relació i concentració d’iniciatives veïnals. Malgrat aquestes noves dinàmiques el barri
segueix tenint uns indicadors que mostren una clara desigualtat amb la resta de barris
de la ciutat com són la Renda familiar disponible, l’atur o indicadors que mostren el grau
d’estudis de la població.
Alguns indicadors importants a tenir en compte en l’elaboració del Pla de Barri 2021 2024 són:

-

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.

-

En els darrers 3 anys han aparegut 2 nous equipaments de caire comunitari al
barri.

-

Els habitatges de la zona fora de l’àmbit de la remodelació són de dimensions
reduïdes i estan envellits.

-

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.

-

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.

3. Procés participatiu per l’elaboració del Pla de
Barris de Trinitat Nova
L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania del barri de
Trinitat Nova per tal d’elaborar conjuntament el Pla de Barri 2021-2024.

4. Sessió temàtica sobre educació i cultura
La sessió temàtica ha tingut una durada de dues hores i s’ha dividit en dues parts:
En la primera part la cap de projectes del Pla de Barris de Trinitat Nova ha presentat
i contextualitzat:
1.
2.
3.
4.
5.

El Pla de Barris.
El procés de participació.
Dades sobre educació i cultura.
Objectius temàtics de l’àmbit
Idees i projectes inspiradors.

En la segona part les persones assistents s’han dividit en dues sales virtuals:

Perfil dels assistents:
- Membre de l’entitat Trinitat Unió Esportiva
- Membre de Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova
- Direcció general de l’institut escola Trinitat Nova
- Direcció d’acció comunitària de l’institut escola Trinitat Nova
- Dinamitzador comunitari de l’institut escola Trinitat Nova
- Direcció Institut Tecnològic Barcelona
- Direcció Escola bressol Municipal Trinitat Nova
- Direcció Llar d’Infants Airet
- Dinamitzadora Casal Infantil Trinitat Nova
- Direcció Casal de Barri Trinitat Nova – Som La Pera
- Coordinadora Ateneu Popular Nou Barris
- Infermera comunitària del CAP Chafarinas
- Metge del CAP Chafarinas
- Tècnica Agència Salut Pública de Barcelona
- Tècnica projecte de lleure Baobab
- Tècnic de barri de Trinitat Nova (Districte de Nou Barris)

5. Fortaleses, reptes i eines en l’àmbit de l’educació i
cultura al barri de Trinitat Nova
Fortaleses en l’àmbit de l’educació i Cultura al
barri de la Trinitat Nova
-

Equips amb empenta, amb hàbit i una voluntat de treballar
conjuntament.

-

Xarxa Educativa en creixement, Institut Escola Trinitat Nova i Institut
Tecnològic de Barcelona. Una xarxa que va molt més enllà de
l’educació formal i amb sinergies amb el casal de barri i altres
equipaments.

-

Nous i bons equipaments, de caràcter híbrid.

-

Barri amb un entorn natural, pacificat i a les portes de Collserola

-

Associació de veïns i veïnes forta

-

Ateneu popular de 9 barris

-

Arribada de més de 1000 veïns nous al barri.

Reptes en l’àmbit de l’educació i Cultura a la TN
Posar en valor la diversitat
sociocultural i d’orígen que hi ha
a la TN

Acceptar la diversitat cultural i d’origen,
i totes les altres diversitats com un
element positiu per al barri i la seva
comunitat.

A la Trinitat Nova hi ha diverses
identitats però poc compartides.
Construir una identitat
compartida de barri

Caldria una identitat compartida de barri
que generi un sentiment i un orgull de
pertànyer a la TN

Que l’acció educativa no sigui només
des de les institucions educatives sinó
també de la resta de barri.
Construir una proposta
compartida per tot el barri
La TN un barri educatiu

educativa

Que tinguem objectius educatius i
culturals conjunts i compartits.
Evitar que segueixi la tendència de
matriculacions escolars fora del barri.

A la TN la participació veïnal en lo comú
i del teixit associatiu és molt baixa.
Al barri i als entorns hi ha equipament
importants que tenen una mirada
comunitària i que poden ser espais de
Implicar al veïnat amb el seu barri
referencia, de trobada veïnal.
i els seus equipaments
Generant espais de trobada i de
coneixement mutu per implicar a les
persones, col.lectius i entitats amb el
seu barri.
El equipaments de proximitat han de ser
els llocs de referència per a la trobada
veïnal i de l’acció comunitària.

Propostes en l’àmbit de l’educació i la cultura a TN
Títol de la proposta

Descripció

Repte

Espais interculturals i de
coneixement mutu a la
Trinitat Nova

Espais per acollir, escoltar i
trobar-se amb les famílies
d’origen o cultura diversa.

Posar en valor la
diversitat
sociocultural i
d’orígen que hi ha a
la TN

Atenció a la Salut Mental
d’infants 0-3 anys a la
Trinitat Nova

Iniciatives per millorar la salut
mental dels infants a l’educació
infantil (bressol, llar d’infants i
P3).

La TN un barri
educatiu

Benestar emocional a les Treballar sobre el benestar
escoles de la Trinitat Nova emocional als centres educatius

La TN un barri
educatiu

Proposta educativa per a infants
0-3 que no s’escolaritzen..

La TN un barri
educatiu

Reforçar la proposta de post –
obligatori.

La TN un barri
educatiu

El Batxillerat tecnològic
de la Trinitat Nova com a
referent de la ciutat

Potenciar el batxillerat tecnològic
de l’Institut de Trinitat Nova com
a referent d’aquesta línia a la
ciutat.

La TN un barri
educatiu

Programació cultural i
esportiva impulsada per

Programació cultural i esportiva
d’arrel associativa, amb suport
però no lideratge dels serveis.

Implicar al veïnat
amb el seu barri i els
seus equipaments

del barri

Espai educatiu per a
infants, 0-3 anys, no
escolaritzats de la Trinitat
Nova

Augmentar l’oferta
d’ensenyament postobligatori a la Trinitat
Nova

les entitats de la Trinitat
Nova

Espai informatiu de barri Noms en parades de bus i metro
al bus i metro de la Trinitat identificant les coses que es fan
al barri.
Nova

Construir una
identitat compartida
de barri

Potenciar l´ús dels
equipaments per part del
veïnat de la Trinitat Nova

Maximitzar l’ús d’equipaments i
poder créixer.

Implicar al veïnat
amb el seu barri i els
seus equipaments

Programació conjunta
dels equipament de la
Trinitat

Fer programació conjunta entre
els diferents equipaments
existents al barri.

Implicar al veïnat
amb el seu barri i els
seus equipaments

Casa de l’Aigua, grans espais
per assaig musical o per treballar
temes audiovisuals.

Implicar al veïnat
amb el seu barri i els
seus equipaments

Nova

Música i audiovisuals a la
Casa de l’Aigua

Projecte Educatiu de Barri Construir una proposta educativa La TN un barri
per tot el barri, amb tots els
educatiu
a Trinitat Nova
agents educatius, social i
culturals i crear espais híbrids on
ens puguem trobar tothom.

Lleure per a joves a la TN

Circ a l’escola a Trinitat
Nova

Accés a la digitalització a
TN

Oferta de lleure per fer que el
barri sigui un espai referent pels
joves.

Implicar al veïnat
amb el seu barri i els
seus equipaments

Lligar la tradició del circ que hi
ha a la zona amb l’escola i
centres educatius

La TN un barri
educatiu

Accés a la digitalització per
veïnes i veïns del barri

La TN un barri
educatiu

Història del barri amb les
escoles de TN

Projecte de memòria històrica
recuperant el treball de l’Ateneu
Popular de 9 barris per poder
treballar història del barri amb les
escoles.

Número total de propostes
pel barri de Trinitat Nova

16

Construir una
identitat compartida
de barri

