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Educació, cultura, activació econòmica i esport 
articulen els Plans de Barri que es despleguen a 
Sant Andreu  
 

» L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 23’7 milions d’euros en els dos Plans 

de Barri, que es troben actualment en un 20% d’execució 
 

» Els Plans de Barri a Sant Andreu comportarà la construcció de nous equipaments 

esportius, projectes educatius transversals en els centres escolars, l’activació 
econòmica i l’ocupació i diversos projectes culturals i de memòria històrica 
 

» El nou projecte educatiu del centre Cristòfol Colom, l’activació econòmica i 

ocupacional del polígon, i el foment de l’esport i la cultura com a eines de convivència i 
cohesió, seran projectes motor del Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
 

» El passadís de la Trinitat com a nou espai cultural, el Camí de ronda com a eix esportiu 

del barri i la reactivació urbana de la zona nord, projectes motor  del Pla de Barris de 
Trinitat Vella 

 

» La definició i el seguiment de l´execució  de les projectes i les accions acordades en 

cada Pla s’ha fet de forma col·lectiva, treballat amb els serveis municipals, entitats i 
veïns i veïnes del barri 
 

» Dossier de Premsa 

1 de juny de 2017 

 

  



www.pladebarris.barcelona 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    2 
 

 
 
Els barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella, situats als Districte de Sant Andreu, 
formen part dels barris que configuren l’Eix Besòs i són, juntament amb els barris del Besòs i el 
Maresme (Sant Martí) i Trinitat Nova (Nou Barris) els primers on ha començat el desplegament 
del Pla de Barris. L’educació, la cultura, l’activació econòmica i l’esport articularan la majoria 
dels projectes motor que es despleguen actualment en aquests tres barris i que es troben en un 
20% d’execució. L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 23’7 milions d’euros en els 
dos plans, 17 milions d’euros a Bon Pastor i Baró de Viver, i 6 milions d’euros a Trinitat Vella.  

 
Els Plans de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver, i de Trinitat Vella, han quedat configurats 
com a projectes d’intervenció integral i han recollit i entomat les principals accions de 
transformació dels barris, tant d’activació econòmica i ocupació, com d’ecologia urbana, o de 
drets socials i educació. El Pla de Barri de Bon Pastor i Baró de Viver té 19 línies 
d’intervenció i el de Trinitat Vella en té 12, que al seu temps es concreten en diverses accions, 
arribant a tenir planificades 64 accions.  
     
El procés de definició del pla s’ha fet de forma participada, i s’ha treballat amb els veïns i 
veïnes quines havien de ser les accions que incorporessin els plans. Així mateix el 
desplegament de les accions que ja s’han engegat, s’està fent coproducció amb el teixit 
associatiu i els veïns i veïnes.  

 
» Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver: Projectes motor  
 
El nou Cristòfol Colom: Exemple dels nous projectes educatius i formatius dels 
barris 
 
Aquest projecte motor comporta un nou projecte educatiu de barri, que permet iniciar un canvi 
en la manera com s’aborda l’educació en els centres del Bon Pastor i Baró de Viver, amb una 
visió més transversal i integral, i que esdevingui eina real de transformació social. L’actuació del 
Pla de Barris en aquest centre permetrà: 
 
• Iniciar un projecte pilot innovador que impliqui la transformació del projecte educatiu del 
Cristòfol Colom per convertir-lo en un centre professionalitzador vinculat a la formació en l’àmbit 
de la jardineria i espais verds. 
 
• Implantar el programa “Escoles enriquides” als centres dels barris, assumint que les escoles 
han de ser un espai socioeducatiu més enllà de les classes reglades, adaptat a les necessitats 
socials de l’entorn i amb una implicació de les famílies i l’entorn constant. 
 
• Promoure el lleure educatiu, les arts i la música com a eines transformadores i 
cohesionadores.  
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Reciclem el polígon i activem l’ocupació 

L’OCUPACIÓ 
El polígon industrial és part de la identitat dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver, un espai 
industrial que voreja i separa els dos barris però a la vegada és un espai d’oportunitat per al 
creixement econòmic i per a la revitalització d’una nova identitat industrial. 
 
Aquest projecte motor gira entorn de l’activació econòmica i l’ocupació vinculada a la memòria, 
millora, gestió i dinamització dels polígons industrials perquè s’integrin més en el teixit urbà, 
que millorin la mobilitat interna i facilitin el trànsit a peu entre barris. 
 
Una activació econòmica que es basa en donar eines per fer més competents i enfortir les 
empreses existents als polígons i, d’altra banda, en millorar les infraestructures dels polígons 
per atreure i fomentar la implantació de noves activitats centrades en la innovació, la formació i 
en donar cabuda a iniciatives d’economia social i cooperativa de caire industrial, incidint en 
particular en activitats que fomentin l’economia circular i verda. 
 

 
L’esport i la cultura: Eines per a la cohesió i la convivència. 
 
Aquest projecte motor preveu nous equipaments esportius i la promoció de l’esport base així 
com la recuperació de la memòria històrica com a eines d’integració. Es treballarà amb els 
següents objectius: 
 
• Aprofitar la creació i millora d’equipaments esportius per ampliar els espais on desenvolupar 
projectes comunitaris de base, on treballar amb el col·lectiu jove uns valors i hàbits que van 
molt més enllà que la pràctica de l’esport i que faciliten la pràctica d’hàbits saludables. 
 
• Aprofitar els centres educatius, centres cívics, espais familiars, espais religiosos o altres 
serveis comunitaris per fer-hi néixer projectes que creïn un vincle real amb els usuaris d’aquells 
espais i poder treballar, a partir d’allà, la integració, la cohesió i la convivència entre col·lectius. 
 
• Aprofitar la memòria històrica del propi barri, així com la cultura, l’art i la música com a eines 
de treball amb escoles, esplais i entitats com a eina socialitzadora i transformadora. 
 

 

» Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver: accions destacades 
 

Projecte educatiu de l’Institut Escola El Til·ler. S’aposta pel reforç del projecte educatiu 
mitjançant perfils professionals adaptats a les necessitats dels centres públics de Bon Pastor i 
Baró de Viver. S’està definint un projecte educatiu singular per a l’IE El Til·ler, centrat en 
l'aprenentatge i l'ensenyament musical, que tingui la seva plasmació en l’horari lectiu i en les 
activitats extraescolars. A més, es potencia el treball en xarxa amb serveis, equipaments i 
entitats per potenciar el projecte educatiu a través de projectes de reforç de la comprensió 
lectora, de la millora de la imatge del centre davant del barri. 
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Programa d’acompanyament al reallotjament de la III fase de les Cases Barates: Es tracta 
d’una oficina que dóna suport i acompanyament a les famílies i altres unitats de convivència 
incorporades en el reallotjament engegant processos de suport socioeducatiu i comunitari 
adreçats a aquestes persones. El programa garanteix el treball integral sobre les tres 
dimensions del procés: la individual per a l’atenció i informació de les famílies en procés de 
reallotjament que ho requereixin; la comunitària veïnal per a l’enfortiment de les noves 
comunitats de veïns/es; i la comunitària barrial per a l’encaix normalitzat del procés en el barri. 
Ja s’han realitzat reunions amb la majoria de comunitats de les finques per començar a treballar 
la creació de reglaments interns de les comunitats i assessorament personalitzat en matèria 
energètica. 

Construcció del Camp de futbol de Baró de Viver. La previsió és que es completi la 
construcció d’aquesta instal·lació al llarg de la primavera de 2019. S’ha fet una primera 
proposta a partir dels estudis previs que ha estat validada amb els futurs usuaris de la 
instal·lació.  El futur camp de futbol estarà ubicat entre els carrers Ferran Junoy, Ciutat 
d’Asunción (on donarà la façana de la instal·lació), Tucuman i Potosí. Una de les apostes 
d’aquest equipament serà generar un punt de relació social en la cantonada de Ciutat 
d’Asunción amb Tucuman, que ajudi a relligar el barri de Baró de Viver amb el teixit urbà de la 
resta de la ciutat. 

Jocs de llibres (projectes de comprensió lectora). Aquesta és una proposta de creació i 
ampliació de projectes de comprensió i foment lector als barris del Bon Pastor i Baró de Viver 
per tractar de millorar una realitat marcada per infants i joves en risc d’exclusió i situació de 
vulnerabilitat que tenen dificultats per emprar de manera adient eines comunicatives. Participen 
del projecte centres educatius dels dos barris (Escola Bernat de Boïl, Escola Baró de Viver i 
Escola Bon Pastor) i la Biblioteca del Bon Pastor. 

Amics i Circ. Projecte de mentoria i circ social coordinat per l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona però que compta amb la participació de les escoles de Baró de Viver i Bon Pastor i 
el finançament del Pla de Barris. La vessant de mentoria es fa en col·laboració amb l’entitat 
AFEV de joves universitaris i la de circ social s’imparteix en format taller a l’Ateneu Popular de 
Nou Barris. 

Es-for-sa’t (Esport, formació i salut). El Projecte EsForSa’T (Esport, Formació, Salut i Temps 
lliure) va néixer l’any 2011 amb la voluntat d’iniciar un treball conjunt entre els educadors/es de 
CSS Franja Besòs i l’equip d’educadors/es APC de Sant Andreu. Aquest any ha estat 
reconegut com a bona pràctica per l’àrea de Drets Socials. Parteix de la detecció del consum 
de drogues com un possible indicador de risc i de vulnerabilitat més dins el procés d’exclusió i 
fracàs escolar d’una part important dels i les joves i adolescents del barri. En relació al temps 
de lleure, va detectar-se també una relació entre la manca d’activitats regulars saludables i el 
consum de drogues entre la població juvenil. El projecte Esforsa’t ha implicat un treball 
d’acompanyament socioeducatiu, fonamentat en un seguiment individual i pròxim a tots aquells 
adolescents i joves que desitgen iniciar i afrontar aquest procés de canvi. Amb uns 25 joves 
participants per edició, el projecte s’ha consolidat com una alternativa d’oci saludable i un espai 
de referència entre la població adolescent i juvenil dels barris on s’implementa l’activitat.  

Es-for-sa’t Júnior. Projecte de la Xarxa d’Infància, Adolescència i joventut del Bon Pastor 
consistent en futbol infantil, tallers i xerrades adreçades a famílies i en el projecte 
BuenPasTube (canal de Youtube fet per joves del barri amb un formador expert). 
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Projecte Compartint coneixences (espai lúdic de petita infància i famílies). El projecte 
consisteix en habilitar un espai on puguin venir infants fins els 4 anys, sempre acompanyats 
d’un adult de referència, on podran jugar i experimentar les criatures al costat de la mare o 
pare, i amb dos professionals que vetllaran perquè aquest servei funcioni adequadament. Es 
farà al Centre Cívic del Bon Pastor, dins la sala d’Espai Familiar, on s'ubicaran espais 
diferenciats i preparats per a les necessitats d’aquestes criatures, tenint en compte que al 
menys hi haurien un espai per als més petits i un altre per als infants més grans. 

Projecte Baobab (d’educació en el lleure). Aquest és un projecte que es preveu desenvolupar 
a la majoria de barris amb Plans de barri, però de forma adaptada a la realitat de cada territori. 
Durant aquest any es preveu implantar a Baró de Viver donant continuïtat als campaments 
d’agost, que ja es van dur a terme l’any passat. De cara al futur també es preveu ampliar 
aquest programa al Bon Pastor lligant-lo amb iniciatives incipients de lleure educatiu. 

Projecte Temps de Joc. Aquest programa, coordinat per la Fundació per l’Esport i l’Educació 
de Barcelona (FEEB), neix amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats alimentàries, de 
lleure i educatives durant els caps de setmana als barris que presenten els indicadors de 
pobresa més baixos a nivell de ciutat. Els destinataris són infants entre 5 i 12 anys de famílies 
de màxima necessitat detectades per Serveis Socials en coordinació amb els centres escolars i 
la comissió social d’aquests.  

Projecte I’m here Bon Pastor (creació del logo jove de Festa Major). D’acord amb la 
Comissió de Festes del Bon Pastor, el Servei de Dinamització Juvenil de la Franja Besòs i la 
Sala Jove del Bon Pastor, amb el suport del Pla de Barris, han desenvolupat aquest projecte de 
creació d’un logo jove per a la Festa Major del Bon Pastor que s’ha plasmat en un seguit de 
productes que han estat utilitzats per donar visibilitat a la població jove en aquest context festiu. 
S’han realitzat unes bosses de tela i uns gots que la Comissió de Festes distribuïa amb 
begudes no alcohòliques durant la celebració. 

Construcció del Casal de la Gent Gran del Bon Pastor. Es contribueix des de Pla de Barris a 
completar la construcció del nou casal que estarà en funcionament a la tardor de 2018. 

Reforma integral del Club de Lluita de Baró de Viver. Aquesta intervenció preveu la 
renovació de la instal·lació i del material que fan servir els usuaris, el Club de Lluita de Baró de 
Viver, una de les entitats més antigues del barri. La finalització de les obres està prevista per 
l’estiu de 2018 i de forma paral·lela es treballarà la renovació del conveni amb l’entitat gestora 
de la instal·lació que incorpori criteris socials en el desenvolupament de la seva activitat 
quotidiana. 

Millora de la plaça Mossèn Joan Cortinas. Aquesta obra es fa conjuntament amb el Districte i 
millora l’accessibilitat i l’estat general de la plaça, renovant els jocs infantils en la línia d’un 
procés participatiu dut a terme amb les escoles del Bon Pastor que ha implicat a 300 alumnes 
d’infantil i primària. 
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Remodelació del carrer Caracas. El carrer Caracas és la principal via de comunicació entre 
Baró de Viver i Bon Pastor i un dels eixos principals del polígon del Bon Pastor. Es preveu la 
renovació del paviment, així com la creació d’algunes petites zones d’estada per millorar la 
sensació de proximitat entre els dos barris, tot respectant el caràcter eminentment industrial de 
la via. De forma paral·lela a la redacció del projecte, s’ha treballat mitjançant un procés 
participatiu amb els actors implicats i usuaris i usuàries de la via. Això s’ha concretat en una 
trobada de la Taula del Polígon del Bon Pastor i Torrent de l’Estadella on l’AVV del Bon Pastor, 
sindicats i l’Associació d’Empreses del Polígon industrial del Bon Pastor van expressar les 
seves opinions al respecte i amb una dinàmica al carrer per recollir les impressions dels 
usuaris/es, treballadors/es i veïns/es dels dos barris sobre el carrer Caracas. 

 

» Pla de Barris de Trinitat Vella: Projectes motor  
 

Camí de ronda, un nou eix d'espais esportius a l'aire lliure 

 

Parteix de dues demandes del barri: per una banda, la dignificació i l’activació del camí de 
ronda (una antiga zona verda que envolta el barri i el separa de la ronda de Dalt); per l’altra, la 
millora d’instal·lacions esportives a l’aire lliure i la creació de noves instal·lacions al llarg del 
camí de ronda.  
 
A partir d’aquesta idea es proposen nous espais esportius a l’aire lliure i accions de 
dinamització esportiva, amb una clara voluntat de treballar la convivència, la inclusió i l’oci 
saludable.  A més, i partint d’experiències de referència com el programa “Impuls Jove” de 
l’ASPB o el programa “Convivim esportivament” de l’Institut Barcelona Esports (IBE), el foment 
de l’esport pot conduir a algunes persones a plantejar-se formacions específiques en l’àmbit del 
monitoratge esportiu, cicles formatius o, fins i tot, estudis universitaris. 

  

Així doncs, des del Pla de Barris es planteja la implementació d’un seguit de projectes dins de 
cada àmbit en els quals l’esport sigui l’eix conductor i contribueixi a la recuperació del camí de 
ronda i de la zona nord del barri, tenint en compte totes les edats, la diversitat del barri i la 
perspectiva de gènere. Entre d’altres, destaquen les accions següents en el marc de la creació 
d’un itinerari esportiu a l’aire lliure al barri que integri les instal·lacions esportives del parc de la 
Trinitat: 
 
- Projecte de disseny i construcció d’una instal·lació de cal·listènia a la zona verda de la via de 
Bàrcino. 
- Projecte d’adequació i millora de les pistes de futbol de la via de Bàrcino. 
- Projecte de millora de les pistes de petanca de la via de Bàrcino. 
- Projecte de dotació d’un espai de criquet a l’aire lliure. 
- Projecte per repensar les pistes de bàsquet. 
- Programes de dinamització de les instal·lacions esportives a l’aire lliure. 
- Projecte formatiu i d’ocupació en l’àmbit del monitoratge esportiu. 
- Projecte d’activitat física per a gent gran. 
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El passadís de la Trinitat, un nou espai per a l'acció cultural 

 

El Pla de Barris vol aprofitar el teixit associatiu potencial existent al barri per treballar aspectes 
tan necessaris com la inclusió de la diversitat o la identitat del barri, a través d’accions culturals. 
La millora del passadís de la Trinitat com a espai dedicat a l’acció cultural o el projecte d’art 
urbà de les tanques del camí de ronda han de ser el punt de partida d’aquest projecte motor. 
 
Al barri de Trinitat Vella existeix un important teixit associatiu que ofereix moltes accions al llarg 
de l’any en l’àmbit de la cultura popular i les arts escèniques (Carnestoltes, Cavalcada, Sant 
Joan, Festes de la Mercè, etc.). Aquestes accions s’han convertit en una part essencial de la 
identitat del barri i representen una dinamització comunitària important que contribueix a 
promoure la cohesió social, l’autoestima del barri i la seva imatge, i acostumen a mobilitzar 
molta gent del barri i de fora del barri.  
 
Moltes d’aquestes entitats culturals no disposen d’un espai de trobada o el comparteixen amb 
altres entitats als locals del passadís de la Trinitat. En l’actualitat, tan el passadís com els locals 
que acullen aquestes entitats es troben en greu situació de deteriorament. Tot i que hi ha 
prevista la construcció d’un casal d’entitats en el marc del projecte Porta Trinitat, és necessària 
la dignificació i l’adequació dels locals del passadís per albergar una part d’aquest teixit creatiu i 
cultural del barri. De la mateixa manera, cal tenir en compte el paper d’aquest teixit com un 
actiu important per a la dinamització del propi passadís un cop s’hagi adequat, com a zona de 
pas important al barri.  
 
D’altra banda, la diversitat del barri no es troba representada en aquest teixit associatiu, tot i 
que hi ha un 37 % de la població nascuda a l’estranger. Existeix un Servei d’Interculturalitat del 
districte i el servei per al foment del voluntariat, a través dels quals es desenvolupen accions 
per promoure la inclusió de la diversitat i la convivència. En aquest sentit, el Pla de Barris 
recolza aquestes iniciatives, i en promou de noves, per aprofundir en la millora de la 
convivència i la inclusió de la diversitat. 
 
Des del Pla de Barris es proposa treballar conjuntament amb el teixit associatiu i el centre cívic 
(aprofitant que té com a centre d’interès les arts escèniques) per desenvolupar accions en els 
diferents àmbits, que incideixin en la cohesió social i la convivència, l’accés a la cultura en un 
sentit ampli, la millora i consolidació del passadís de la Trinitat com un pol d’acció cultural que 
aculli tot el teixit associatiu de cultura popular, i la inclusió de la diversitat del barri en aquests 
processos. Així mateix, moltes de les accions incidiran en la dinamització de la zona nord del 
barri. 
 
Algunes de les propostes que desenvolupa aquest projecte motor són les següents: 
- Donar suport a accions i iniciatives de les entitats culturals del barri. 
- Millorar el passadís de la Trinitat i els locals d’entitats com a pol d’acció cultural. 
- Impulsar un projecte d’art urbà al camí de ronda. 
- Donar suport a accions i iniciatives del Servei d’Interculturalitat del districte per promoure la 
inclusió de la diversitat. 
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Reactivem la zona nord 
 
A partir de l’oportunitat de transformació urbana prevista a la zona que actualment ocupa el 
centre penitenciari de la Trinitat, es vol gestar el futur projecte de remodelació de la mà dels 
veïns i veïnes i de tots els actors implicats. Així mateix, mentrestant, el Pla de Barris vol 
intervenir a l’espai públic per revertir l’estat de provisionalitat en què es troba actualment i per 
millorar-ne i potenciar-ne els usos. 
 
En el marc de la Llei de Barris de 2006, es va realitzar un procés participatiu per pensar la 
transformació urbana de la zona nord que es preveia després de l’enderroc de la presó. Aquest 
procés va donar lloc a un projecte urbanístic que es va presentar el juny de 2010, però que mai 
no es va dur a terme. Tot plegat ha donat lloc a una llarga situació d’espera, provisionalitat i 
deteriorament de la zona nord. En l’actualitat, destaquen les grans desigualtats que hi ha entre 
la zona nord i la resta del barri. 
 
A principis de 2017, a partir dels acords establerts entre l’Ajuntament i la Generalitat de 
traslladar les funcions de les presons de la Model i de la Trinitat durant els propers anys, s’ha 
desencallat la previsió de transformació de la zona nord. Davant d’aquest horitzó, el Pla de 
Barris aposta per reactivar els processos participatius per al disseny del futur projecte per a la 
zona nord, amb la voluntat d’impulsar la remodelació en el proper mandat. 
 
Paral·lelament a aquest replantejament, i davant de la necessitat urgent d’intervenir en aquest 
àmbit, el Pla de Barris planteja desplegar diferents projectes i accions que permetin superar 
l’estat de provisionalitat i de deteriorament mentre no s’iniciï la remodelació. Intervencions de 
millora puntual de l’espai públic recolzades amb projectes que fomentin la cohesió, la inclusió i 
la convivència han de permetre iniciar, de forma irreversible, el canvi d’aquesta part del barri, 
alhora que han de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 
 

» Pla de Barris de Trinitat Vella: accions destacades 
 
Accions per recuperar la memòria històrica del barri: Amb el lideratge de la Comissió per la 
Recerca i la Difusió de la Memòria del barri de La Trinitat Vella i la col·laboració de la Biblioteca 
i altres entitats i equipaments es desenvoluparan diferents accions per a la recuperació de la 
memòria històrica amb l’objectiu d’incidir positivament en la construcció de la imatge 
comunitària, inclusiva i diversa del barri i consolidar la col·laboració entre les entitats i 
equipaments del barri. Així entre altres temàtiques que es volen tenim la memòria del Rec 
Comtal, els moviments veïnals, la immigració dels anys 50 i 60 i la immigració estrangera dels 
anys 80, 90 i 2000. D’aquesta manera, s’espera combinar la recerca i la difusió per donar lloc a 
diferents productes: pàgina web que funcioni com un arxiu d’imatges, documents i fons orals 
del barri, exposicions, publicacions, jornades temàtiques, treballar amb les escoles la recollida 
de fonts orals, etc.   
 
Projecte “Fem lleure a la Trini” en el marc del programa Baobab: Aquest projecte 
consisteix en un curs de monitoratge de lleure per a joves del barri amb el suport de ASPB.  Vol 
promoure l'oci saludable, la formació i primeres experiències laborals en l'àmbit del lleure entre 
els joves de la Trinitat Vella. Al mateix temps, es vol acompanyar a consolidar la iniciativa al 
barri del Centre Esplai La Tortuga, a través de la formació, suport a les seves iniciatives i 
necessitats.  
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Aquest Juliol el Centre Esplai La Tortuga oferirà un Casal d’Estiu a més de 100 infants a 
l’escola Ramon Berenguer III que tindrà continuïtat els dissabtes al matí durant la resta del 
curs. També a l’Agost el programa Baobab de l’IMEB oferirà uns Campaments urbans a la 
mateixa escola. 
 
Suport a accions del Servei d’Interculturalitat: Amb l’objectiu de promoure la inclusió de la 
diversitat i la convivència, en col·laboració amb el departament d’Interculturalitat i el mateix 
Districte de Sant Andreu, el Pla de Barris donarà suport a diferents accions del Servei 
d’Interculturalitat que iniciarà el seu servei al Setembre del 2017. Entre altres coses, es preveu 
promoure l’accessibilitat del grup de dones d’origen pakistanès als serveis esportius del CEM, 
oferir un major nombre de cursos de Castellà i Català amb el suport de l’Escola d’Adults i oferir 
com a extraescolars classes d’urdú i àrab amb la col·laboració de les escoles.  
 
Adequació locals per al nou Casal de Gent Gran: Aquesta acció parteix d’una demanda del 
propi barri i consisteix en la compra d’uns locals i la seva adequació per albergar el nou Casal 
de Gent Gran del barri. 
 
Plaça dels Drets a la Infància (pl. Foradada): Aquesta acció també parteix d’una demanda 
del barri i consisteix en ampliar, adequar i millorar un zona que el barri utilitza com espai públic 
resultat de la intersecció de dos carrers i generar una nova plaça, just davant del Centre Cívic 
de La Trinitat Vella. També s’està explorant la possibilitat d’intervenir a la mitgera que dona a la 
futura plaça a través de l’art urbà o jardins verticals amb un procés participatiu de les escoles.  
 

 

» Presentació del Pla de Barris a Trinitat Vella  

 

La presentació del Pla de Barris de Trinitat Vella a veïns i veïnes d´aquest barri es fará el 
proper dimecres 7 de juny, a la Plaça de Trinitat Vella, de 16.30 a 20.30, en el marc de la Festa 
Major del barri.  

 

Tal i com és la fórmula de treball del Pla de Barris, la presentació la farem amb l´ajut dels 
veïnes i veïnes de Trinitat Vella, concretament de la mà de dues entitats del territori: Trinicanya 
i  la ràdio Trinijove. 

 

En la presentació, els veïns i veïnes tenen la possibilitat de participar de diferents espais –
d´explicació, de participació i de celebració- , per fer-se una idea dels continguts del Pla de 
Barris, elaborar un mural gegant conjunt fet de fotografíes que els veïns i veïnes es poden fer 
allà mateix, i berenar tots junts.  

 

Els dos objectius més importants d´aquesta presentació es que els veïns i les veïnes s´informin 
del Pla de Barris que es desplega actualment en el seu territori, i  animar a sumar a  altres 
veïns i veïnes que no participen en el Pla a vincular-se a algun dels projectes en marxa. 

 
A l’estiu es farà la presentació al Bon Pastor i Baró de Viver i durant els propers mesos s’anirà 
fent a la resta de barris. 


