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Presentació

Teniu a les mans el projecte de Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella. Aquest pro-
jecte és fruit del treball i la col·laboració de molts serveis, professionals i veïns i 
veïnes el barri.

Volem, en aquesta presentació, apuntar alguns elements que ens han d’ajudar des del 
primer moment a entendre l’origen i el sentit del CVC. El primer de tots aquests elements 
ja surt destacat a la primera frase. Efectivament, professionals dels serveis i veïnes del 
barri han estat més d’un any fent trobades en què, a partir de la reflexió compartida, s’han 
anant definint els continguts del projecte. No som davant d’un projecte tècnic fet de manera 
tecnocràtica, sinó de manera comunitària: un projecte col·lectiu fet col·lectivament, recollint 
aportacions de dins i fora del centre, ciutadanes i professionals.  

El CVC sorgeix amb un gran repte: generar un nou model d’atenció social comunitària 
des d’un nou equipament a la ciutat. En aquest equipament es conjuga la integració de 
diversos serveis públics d’atenció social (que no estan gaire acostumats a treballar plegats) 
com són els Serveis Socials, el PIAD, Barcelona Activa, el Servei de Dinamització Juvenil, 
el Servei d’Interculturalitat i Vila Veïna, i l’articulació d’aquests serveis a través de espais 
i propostes d’acció comunitària que s’han de desenvolupar al mateix centre i fora, que 
interpel·len veïns i professionals, que volen donar resposta a necessitats viscudes per la 
població, i que han de ser el nexe d’unió entre serveis, professionals i població. Integració 
de serveis, resposta a necessitats i perspectiva comunitària són els tres conceptes 
que el defineixen millor.

El Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (CVC) és un projecte viu. En construcció 
col·lectiva permanent. Les línies mestres del projecte les veureu ben dibuixades en les 
properes pàgines, però el projecte està obert al canvi a mesura que canvien necessitats 
i demandes, s’hi incorpora ciutadania nova, o canvien els serveis que, ara per ara, hi han 
estat presents des del primer dia.

El CVC és un projecte integral d’equipament amb alguns elements que el caracteritzen i el 
defineixen, i que ens permeten parlar d’un model d’equipament comunitari: D’una banda, la 
necessitat d’una acollida compartida, una programació conjunta d’activitats, una cartera de 
serveis comunitaris i una coordinació fluida entre serveis i entre l’atenció individual i grupal 
que duen a terme i l’acció comunitària que desenvolupen. D’altra banda, la perspectiva 
comunitària que posa l’èmfasi en les potencialitats de les persones que atenem i que parti-
ciparan en l’equipament més que en les seves mancances, amb l’objectiu de treballar des 
d’una mirada més empoderadora i menys estigmatitzadora.
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En definitiva, el CVC és un projecte innovador, articulador de l’atenció social amb una 
perspectiva clarament comunitària. Ja fa més d’un any que vam començar el recorregut de 
construcció d’aquest projecte, en paral·lel a la construcció física de l’equipament. Ha estat 
una projecte col·lectiu, en el qual han participat totes les àrees i serveis implicats i també 
altres agents del territori. Necessitem saber explicar el projecte per continuar construint i 
per assolir la perspectiva comunitària que volem desenvolupar.

El Centre de 
Vida Comunitària 
de Trinitat Vella

1

El Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (CVC) és un projecte innovador a partir 
de la construcció d’un nou equipament articulador de l’atenció social sota una pers-
pectiva comunitària. És un nou equipament de la política social comunitària per donar 
resposta a les necessitats socials del barri de la Trinitat Vella, promovent l’autonomia de 
les persones i afavorint la vinculació al territori i el vincle de les persones, entre si i amb 
els professionals i serveis que desenvolupen una atenció social al barri.

Ha de ser un espai de trobada que esdevingui un punt de referència de vida comunitària 
pels veïns i veïnes del barri. El CVC ofereix un espai on trobar-se, conviure, créixer i teixir 
xarxes comunitàries mitjançant la solidaritat i el suport mutu.

El CVC de Trinitat Vella es defineix per ser un equipament comunitari, i 
partim de la definició que realitza el Servei d’Acció Comunitària (SAC) en 
la seva Guia d’autoavaluació de la mirada comunitària dels equipaments, 
en la qual s’estableix que:

Independentment quin sigui el servei que acull l’equipament (cultural, es-
portiu, educatiu,...) direm que aquest equipament té una intencionalitat i 
una mirada comunitàries quan desenvolupa el seu projecte1 i les seves 
activitats des del diàleg amb l’entorn, procurant ser accessible per a tot-
hom, i promovent la participació comunitària de les persones que el fan 
servir i dels actors comunitaris de l’entorn.

Aquesta perspectiva i intencionalitat comunitària es caracteritza per:

• Desenvolupar-se des d’un equipament públic, que vol dir “per a tothom”, sense esta-
blir, d’entrada, exclusions de cap tipus.

• Ser un espai de relació i d’humanitat. un lloc on la gent es trobi i es relacioni.

• Ser un espai on la gent pugui donar, mostrar-se i ser protagonista.

1. El projecte d’equipament és el conjunt de valors, principis, intencions, objectius, mètodes, estratègies, etcètera, que es 
posaran en pràctica a l’hora de prestar o desenvolupar el servei que li correspon i que allò que diferencia i dona sentit a un 
equipament és el seu projecte (i no només el servei).
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• Ser un equipament obert, que facilita l’entrada i la sortida.

• Ser un equipament que va a buscar: la gent que falta, qui no acostuma a venir, serveis 
i altres equipaments de l’entorn, etcètera.

• Ser un equipament que es relaciona amb l’entorn per dialogar: el diàleg com a estra-
tègia de relació que escolta i reconeix l’altre.

• Ser un equipament pensat més com a projecte que no pas com a servei (o com la des-
centralització d’un servei): on molt probablement certs rols quedaran desdibuixats... 
o reconfigurats a partir d’altres visions, missions i encàrrecs.

• Ser un equipament que ha de facilitar i promoure la participació comunitària, és a 
dir, la participació que es basa a organitzar-se i a fer, o a organitzar-se per fer col·lec-
tivament.

• Ser un equipament que ha de procurar incorporar usuaris i projectes als espais de 
governança de l’equipament.

En definitiva...

Una infraestructura comunitària és un lloc de relació, que propicia el 
vincle entre persones, i que ofereix a la ciutadania oportunitats d’ex-
pressió i organització col·lectives, normalment a través de la participa-
ció en projectes en els quals se senten protagonistes (transcendint la idea 
de mer consum d’activitats).

Un equipament incorpora la mirada comunitària que perseguim quan...

• L’èmfasi, la intencionalitat, la posa a treballar les relacions, tot és un pretext per 
treballar les relacions i generar vincle, perquè el vincle pugui perdurar més enllà dels 
temps i els espais de la mateixa activitat/projecte.

• Té la vocació de sortir a buscar la població no associada (en la seva diversitat) per 
vincular-la al projecte des del treball relacional.

• Incorpora una mirada pública, oberta i inclusiva.

• Els projectes i les activitats que desenvolupa responen a necessitats viscudes 
per la població a la qual s’adreça.

• Planteja una estratègia per fer protagonista la població que hi participa, i permet 
i busca que aquesta s’expressi: la gent no consumeix o inclús “participa” en una 
activitat, sinó que contribueix en la seva organització. La gent ha de poder donar (no 
només consumir, rebre,...). La participació esdevé una “experiència significativa des 
del punt de vista comunitari”, de protagonisme, d’autoorganització.

Propòsit del Centre 
de Vida Comunitària

2

2.1. La visió
El Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella neix de la convicció que un equipament de 
proximitat que articuli el suport dels serveis per fer front a les necessitats de la ciuta-
dania, és la millor manera d’incidir en el benestar dels veïns i veïnes de Trinitat Vella. 

El CVC suposa un replantejament en l’articulació dels serveis d’atenció social i la seva rela-
ció amb la ciutadania, superant la lògica de l’atenció exclusivament individual i grupal, 
segmentada o assistencial per incorporar la perspectiva comunitària com element neces-
sari per a la promoció i la millora de les condicions de vida de la persones.

El nou equipament, com a espai físic, permet incloure i ressituar serveis que intervenen en 
el barri, ubicats o amb activitat en diversos espais. Però, més enllà de concentrar diversos 
serveis en un mateix equipament, el CVC de Trinitat Vella suposa la creació d’una nova res-
posta i organització del treball dels serveis de l’àmbit social sota un projecte comú. És 
donar servei a la població del barri des d’una altra lògica d’atenció, des de la corresponsa-
bilitat compartida i donant a la ciutadania un paper significatiu i protagonista en el seu 
procés de millora i de responsabilitat en la resposta de les seves necessitats.

El CVC impulsa les polítiques socials comunitàries, coordinant-se amb la resta d’equi-
paments i serveis del barri, per treballar conjuntament per a la millora del benestar dels 
seus veïns i veïnes. Es tracta, en definitiva, de l’enfortiment de la comunitat a partir de 
l’enfortiment individual i col·lectiu de la ciutadania.

2.2. La voluntat
La creació d’aquest nou espai de referència comunitària al barri persegueix donar la 
resposta que el barri necessita, articulant serveis de proximitat sota una resposta integrada, 
generant escenaris d’oportunitat per a les entitats, grups i ciutadania no organitzada pro-
movent les seves potencialitats i la seva participació.

La voluntat és crear un espai on els veïns i veïnes de la Trinitat Vella puguin trobar respostes 
a les seves necessitats individuals o col·lectives a partir de respostes comunitàries. Vol 
esdevenir un punt de referència per als veïns i veïnes de la Trinitat Vella, un espai on poder 
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ser atès pels serveis d’atenció social presents, però també un espai on trobar-se i 
estar, un espai on proposar i fer.

La pròpia dinàmica i organització del centre fomenta la interrelació i la recerca col·lectiva 
de respostes a les necessitats de les persones. Dit d’una altra manera, busca passar de la 
necessitat individual a la resposta col·lectiva, a través de:

• La construcció de projectes comunitaris.

• La promoció directa de grups i activitats col·lectives.

• La realització d’activitats vinculades a necessitats i interessos del territori i les persones.

El CVC vol ser un espai divers i plural, on tota la ciutadania s’hi senti acollida i que pugui 
relacionar-se de forma diferent també amb els i les professionals dels serveis. La mateixa 
configuració i distribució dels espais del centre facilita la trobada de diferents agents del 
territori, entre equips tècnics i veïnat, per compartir idees, generar espais d’ajuda mútua, 
experimentar vivències socials, forjar vincles i sinergies, etcètera.

El CVC vol esdevenir un espai on la multiculturalitat i la diversitat del barri hi sigui pre-
sent, destacant la diversitat existent de persones que ha d’ajudar a trobar les respostes a 
les pròpies necessitats.

2.3. L’oportunitat

La idea d’oportunitat sorgeix a tres nivells diferents:

1. El CVC sorgeix sota la confluència de diferents elements que l’han fet possible, però que 
també el condicionen per ser com és:

a) Per la disponibilitat d’un espai i uns recursos per construir un equipament de proximitat 
amb unes dimensions d’un gran potencial.

b) Per la demanda ciutadana de disposar d’espais i serveis per donar resposta a les 
necessitats del veïnat de la Trinitat Vella.

c) Per la predisposició de diferents serveis i recursos de treballar sota una perspectiva 
comunitària integrada.

d) Per ser el fruit de molt treball previ, tant dels i les professionals dels serveis del territori, 
com de les entitats i la ciutadania del barri.

2. El CVC com oportunitat de treball per al barri de la Trinitat Vella sota diverses perspectives 
per al veïnat de la Trinitat Vella i per als serveis i recursos presents a l’equipament o al territori:

• Per al veïnat:

 » Pel potencial benefici de la millora del benestar i l’atenció dels veïns i 
veïnes de la Trinitat Vella.

 » Per l’impuls de la vida comunitària del barri. Vol ser un espai comunitari de 
referència per al barri, on passin experiències positives i significatives per i 
amb la gent del barri, més enllà de la seva cita amb un servei.

• Per als serveis presents en el CVC:

 » Perquè estem parlant d’un projecte d’equipament nou, som davant d’un 
projecte innovador.

 » Perquè en la mesura que és un projecte innovador, comporta un procés cre-
atiu de generació d’un nou model d’atenció i treball de l’atenció social a 
partir de totes les experiències i aprenentatges previs. 

 » Perquè ens permet pensar com treballar des d’un equipament mentre aquest 
es construeix i abans d’obrir les seves portes.

 » Ens permet als serveis evolucionar els nostres serveis i innovar en la manera 
d’atendre i treballar amb la ciutadania les necessitats socials.

• Per als serveis del territori:

 » El CVC de Trinitat Vella esdevé una oportunitat per als serveis residents, 
però també per altres recursos i serveis que també formen part de la 
política social comunitària del barri. L’experiència i els coneixements dels 
serveis del territori han de nodrir la resposta col·lectiva que es genera des del 
CVC. 

 » El CVC busca crear espai de treball compartit i col·laboratiu obrint-se i 
relacionant-se amb els diferents serveis del territori. Treballa fora de les 
seves parets, i pretén ser un equipament que treballa i genera projectes amb 
altres recursos.

3. Finalment, el projecte de Centre de Vida Comunitària treballa des d’una perspectiva de 
l’acció comunitària a partir de la potencialitat, és a dir, construir alternatives de treball i 
intervenció posant l’èmfasi en els elements potencials de les persones amb les quals tre-
ballem, enlloc de centrar-nos i de definir-nos des de les mancances i necessitats. Treba-
llant des d’una mirada estimulant i emancipadora, enlloc d’una mirada estigmatitzadora i 
victimitzadora. Passar de la “necessitat de treballar comunitàriament”, a la “potencialitat 
de treballar comunitàriament”. 

Generar des d’allò que és possible amb la idea que no treballem comunitàriament només 
perquè “necessitem” treballar comunitàriament, treballem comunitàriament perquè “po-
dem fer-ho” per donar respostes a les necessitats que detectem.
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Marc conceptual  
de treball

3

El Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella s’encabeix en el marc de referència del Sis-
tema Comunitari de Polítiques Socials (SCPS1) i la definició d’una estratègia comunitària 
dels serveis públics implicats:

El sistema comunitari de polítiques socials (SCPS) parteix de la idea de sistema comunitari 
com “el conjunt d’actors concrets que es coneixen i es reconeixen entre ells, es regeixen 
per unes maneres establertes de fer i mútuament acceptades, comparteixen projectes i 
tenen certes característiques d’estabilitat i legitimitat”.2 És la nova manera de treballar con-
juntament professionals, serveis i població que actuen en un territori concret i que analitzen, 
planifiquen i executen les seves actuacions sota una estratègia comunitària compartida. El 
SCPS ha de vetllar per la coherència global de les polítiques socials de caire comunitari.

L’estratègia comunitària és la planificació conjunta entre els serveis implicats per definir i 
coordinar les actuacions comunitàries que desenvolupen els diferents serveis (educatius, 
socials, sanitaris, etcètera), per donar resposta a determinats problemes i necessitats de la 
població en un territori i que parteixen d’uns criteris i principis compartits (implicació activa 
de la ciutadania en el desplegament de les mateixes accions, apoderament i foment de l’au-
tonomia de la ciutadania, foment de la cohesió social), més enllà de les polítiques concretes 
de cada servei (educatives, socials, sanitàries, etcètera).

En aquesta línia, des del Servei d’Acció Comunitària (SAC) s’ha identificat d’on venim i on 
volem anar en relació amb la vertebració de l’acció comunitària en l’atenció social a 
la ciutat, és a dir, l’escenari desitjat, cap a on volem caminar. El següent quadre explicita 
els elements principals, explicitant com s’aterren en el CVC Trinitat Vella:

1. Cap a un sistema comunitari de polítiques socials. Elements conceptuals, de diagnòstic i propostes d’acció. Àrea de 
Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència. Direcció de Serveis d’Acció Comunitària. Novembre 2018.

2. Pla municipal d’acció comunitària 2018-2022, Barcelona. Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparèn-
cia. Direcció d’Acció Comunitària. Pla municipal, presentat al Plenari municipal del 23 de març de 2018.  

D’experiències, projectes i polítiques 
sectorials... 

...a un sistema comunitari de polítiques 
socials

...a un equipament comunitari d’atenció 
social integrada

Estudi de l’abordatge de les necessitats de la 
població des d’una intervenció individual

Estudi de l’abordatge de les necessitats des 
de diferents maneres d’intervenció

Integrar sota una estratègia les diferents 
maneres d’abordar les necessitats de les 
persones: individual, grupal i comunitària

Acció comunitària sectorial i puntual Planificació estratègica intersectorial 
continuada 

Atenció social integrada sota una estratègia 
comunitària compartida en un projecte comú

Multiplicitat de marcs de referència
Un marc comú de referència de principis 
d’actuació, criteris i metodologia per a la 
pràctica

Un marc de treball i projecte comunitari i 
d’atenció social de referència compartit i 
construït col·lectivament

Cadascú la seva diagnosi
Una planificació i anàlisi conjunta de la 
diagnosi pel que fa a les necessitats que cal 
abordar comunitàriament

Anàlisi de les necessitats socials a partir de 
compartir informació i dades dels serveis

Dificultats de coordinació al territori Una organització comunitària i governança 
clara d’àmbit territorial

Coordinació i comunicació constant a 
diferents nivells amb responsabilitats definides

Projectes extraordinaris Serveis i projectes ordinaris (maneres de fer i 
treballar estables)

Elaboració d’una cartera de serveis pròpia en 
funció de les necessitats i els recursos

Manca d’avaluació Seguiment i avaluació continuada Existència d’espais de seguiment i indicadors 
d’avaluació

Voluntarisme professional Encàrrecs clars i concrets als equips i 
professionals

Definició clara de funcions comunitàries als i 
les professionals

Desequilibris entre serveis i entre 
professionals

Recursos per procurar equilibris i 
compensacions entre serveis

Assignació de professionals concrets per 
potenciar la dimensió comunitària

Inclusió de la tasca comunitària en les 
funcions dels professionals dels serveis

Un model reactiu, fonamentat en necessitats 
que, quan s’identifiquen, ja han variat

Fer models predictius (avançar-se als 
esdeveniments i preveure necessitats futures)

Disposar d’un espai de generació i 
transferència del coneixement

El marc conceptual del CVC parteix de dos grans conceptes que es van desgranen en dife-
rents aspectes que incideixen de manera directa en el projecte de CVC: vocació de servei 
públic i perspectiva comunitària.

L’esquema següent mostra la síntesi de les idees que es desenvolupen a continuació:

Vocació de servei públic Perspectiva comunitària

Responsabilitat pública

Equitat, eficiència, avaluació  
i rendiment de comptes

Canvi de paradigma: posar les 
persones al centre de l’atenció

Un model d’atenció  
social integrada

Un projecte integral 
d’equipament

Foment d’un ecosistema de 
l’acció comunitària

Un projecte viu i obert a nous 
agents

Un projecte que surt a buscar i 
treballa amb i en l’entorn

Un projecte que genera i 
transfereix coneixement

Visió compartida  
de l’acció comunitària
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3.1. Vocació de servei públic

Els serveis presents al CVC comparteixen uns elements bàsics a partir dels quals es cons-
trueix el projecte de CVC, i tots ells parteixen de la ferma convicció de treballar amb vo-
cació de servei públic cap al barri i els seus veïns i veïnes. A partir d’aquesta vocació 
es desencadenen un seguit de premisses de treball fruit del procés de coproducció del 
projecte de CVC. 

3.1.1. Canvi de paradigma, posar les persones al centre de l’atenció

La voluntat és fer un canvi de paradigma en la manera d’atendre a la ciutadania. Volem po-
sar les persones al centre de la nostra atenció, en els serveis que oferim i en els proce-
diments de treball que utilitzem. Això comporta no definir l’atenció en funció dels productes 
i serveis que oferim des dels serveis públics, sinó partir de les necessitats de la ciutadania 
(demandes i necessitats) a l’hora de definir els nostres serveis i procediments d’atenció.

Per aprofundir en un nou paradigma en la manera d’atendre la ciutadania, és clau 
tenir clar que la construcció del projecte requereix un procés en el qual és important tenir 
present quin és l’horitzó desitjat cap al qual volem anar per assegurar que anem en la 
direcció desitjada. 

3.1.2. Cap a un model d’atenció social integrat

El fet de posar-nos en la necessitat de la persona atesa ens qüestiona el procés d’atenció 
segmentat entre diferents serveis de les polítiques socials. Des de tots els serveis presents 
al CVC es destaca la importància de saber treballar conjuntament, la necessitat de bus-
car els punts de trobada i els espais de confluència entre els diferents serveis.

Això deriva en la necessitat d’ordenar i coordinar les tasques i funcions de cada servei. 
Però la voluntat és anar més enllà i posar en relació els recursos dels diferents serveis 
per compartir respostes coordinades. La voluntat és continuar responent a les neces-
sitats que té encomanades cada servei, però reordenant recursos i noves maneres de fer 
aprofitant sinergies.

La mateixa complexitat de les necessitats socials ens obliga a actuar de manera intersecci-
onal i intersectorial. La coordinació de les persones responsables de cada servei és un 
instrument clau per garantir aquesta actuació integral, anticipant-se a possibles necessi-
tats o fent més eficients les respostes treballant conjuntament. 

3.1.3. Un projecte integral d’equipament

Partim de la voluntat de construir un projecte integral d’equipament, no ser únicament 
un recinte on convivim diferents serveis i ens coordinem per ser més eficients. Per 
fer-ho possible, el CVC:

• d’una banda, es dota de professionals que vetllen per aquest marc comú de treball 
que va més enllà de l’equip d’un servei específic; 

• i de l’altra, disposa del marc de treball compartit per tots els equips professionals 
dels diferents serveis que formen part del CVC: objectius, projectes, accions, 
espais, recursos i metodologia de treball compartits.

Per construir un projecte integral d’equipament cal distribuir funcions, assignar rols i 
anar més enllà del treball conjunt. Els serveis han de respondre a la necessitat dels pro-
jectes i les accions, trencant els marcs individuals de cada servei.

En unes altres paraules, cal crear equips més enllà del meu equip, per entendre que cada 
equip professional de cada servei forma part d’un tot més ampli, que és el CVC. La voluntat 
és detectar les necessitats de la població del barri de manera conjunta, generar diagnòs-
tics compartits i construir estratègies i propostes de treball col·lectives per donar res-
postes més eficients. No tot són més recursos, però si cal, també caldrà identificar quins 
nous recursos necessitem.

3.1.4. Responsabilitat pública

Si bé en aquest apartat no pretenem exposar tot el marc conceptual que comporta la funció 
i la responsabilitat pública que assumeix l’Administració, sí que volem destacar un seguit 
de conceptes associats a un servei públic que en aquest projecte ens sembla important 
destacar:

• La idea d’equitat en l’accés als recursos que faciliten cobrir les necessitats de la 
ciutadania. És a dir, l’Administració no només ha de garantir la possibilitat que tothom 
accedeixi a un recurs al qual té dret, sinó que ha de procurar facilitar que aquells que 
tenen aquest dret l’exerceixin. Aquest concepte és clau en la manera d’entendre l’aten-
ció social dels recursos presents al CVC, i a la seva mateixa lògica general de treball.

• La idea d’eficiència, en la mesura que els recursos són limitats i són públics i, per tant, 
hem de vetllar perquè es destinin de la millor manera possible per donar resposta a 
una necessitat col·lectiva. L’eficiència incideix en la manera d’organitzar i relacionar 
els recursos entre si. Però sobretot, fa referència a donar resposta a la necessitat de 
les persones.

• Molt vinculada a la idea anterior hi ha l’avaluació. Tot servei o recurs públic requereix 
un procés d’avaluació per analitzar si assoleix l’objectiu pel qual va ser dissenyat, 
l’impacte, si utilitza adequadament els recursos que s’hi destinen, si pot millorar la 
seva prestació social oferint un impacte més positiu.

• I finalment, relacionada amb l’anterior però amb matisos diferents, la idea de rendi-
ment de comptes. En últim terme, tot projecte o recurs que l’Administració destina 
a respondre a una necessitat social ha de ser explicat, argumentat i analitzat per tots 
els agents implicats i la societat en general.

3.2. Perspectiva comunitària 
El segon concepte clau del CVC és la perspectiva comunitària com a lògica de treball. 
En aquest sentit, entenem per política social comunitària la que aborda les necessitats 
socials de la població promovent l’autonomia de les persones per fer front a aquestes 
necessitats, i que al mateix temps promou la vinculació al territori i el vincle de les per-
sones, entre si i amb els mateixos serveis.

El CVC de Trinitat Vella pretén impulsar la dimensió comunitària dels serveis de la polí-
tica social. Aquest impuls afavoreix generar noves relacions amb els veïns i les veïnes del 
barri, buscant formes d’atenció social més autònomes i fent la ciutadania corresponsable 
de la cerca de respostes a les seves necessitats.

En aquest marc, l’atenció individual de tots els serveis presents al CVC és palanca de 
projectes comunitaris, on la ciutadania atesa pot ser alhora participant i actora principal 
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dels projectes comunitaris que es desenvolupen.

El CVC de Trinitat Vella planteja el paper central que pot tenir un equipament de proximitat 
al territori com a espai que opera com a nexe i pol d’atracció de la ciutadania per a la 
realització de diferents activitats. Aquest equipament ha d’irradiar projectes comunitaris per 
a i des del barri de Trinitat Vella cap al seu entorn. El CVC, els serveis que hi desenvolupen 
la seva tasca o altres serveis del barri, i els projectes i activitats que s’hi generen han de 
treballar per vincular el veïnat del barri al seu entorn.

Pla municipal d’Acció Comunitària, 2018-2022 

Els serveis de la política social estables i assentats al territori-barri (edu-
catius i culturals, de salut, de serveis socials, de foment de la ocupa-
ció...) han anat incorporant la mirada i les metodologies comunitàries. 
Els professionals que hi treballen es coneixen i reconeixen, i són capaços 
de construir conjuntament diagnòstics i estratègies de resposta perquè 
s’han dotat d’una arquitectura d’espais estables de treball al territori que 
ho permet i facilita. Per la seva banda, els diversos equipaments de pro-
ximitat instal·lats al territori - barri (biblioteques, centres cívics, casals de 
barri, ludoteques...) han incorporat mirades, metodologies i estratègies 
comunitàries que els permet ser autèntics motors/vivers de projectes i 
vida comunitària al barri.

Aquesta perspectiva implica de manera estratègica els altres equipaments i serveis de 
proximitat del barri, com la biblioteca, el centre cívic, el casal, el centre de salut o les es-
coles, component una única xarxa comunitària de serveis i recursos al barri.

El CVC de Trinitat Vella facilita la construcció de la dimensió col·lectiva d’aquests serveis. El 
CVC facilita l’espai, la relació i la coproducció entre ells, buscant sinergies, i incorporant 
la ciutadania en aquesta coproducció de respostes a les necessitats col·lectives.

3.2.1. Visió de l’acció comunitària compartida en el CVC

Un dels objectius finals del projecte del CVC de Trinitat Vella és la generació i l’enfortiment 
de projectes comunitaris del barri que persegueixin la millora del benestar de la ciutada-
nia a partir de la implicació d’aquesta en la seva pròpia millora. Volem promoure el vincle 
i la relació entre els agents del territori per respondre millor a les necessitats de la gent de 
la Trinitat Vella. Però, a més, fonamentem les relacions i la cohesió social donant resposta 
a necessitats concretes que incideixen en el benestar de les persones. I ho fem amb 
la implicació i protagonisme de la mateixa ciutadania, promovent la seva autonomia i 
capacitat de resposta. 

La visió comunitària del CVC treballa a partir de la retroalimentació d’aquestes dues dimen-
sions perquè mútuament s’enforteixin, i vol fer-ho amb la participació activa de la gent.

Promoure el protagonisme 
dels agents implicatsCohesió social Benestar de les persones

Relació-vincle ProjectesEspais 
de treball

El CVC de Trinitat Vella parteix de la idea que l’equipament, els serveis i la ciutadania 
configuren els ingredients bàsics per a un enfortiment comunitari.

• L’equipament com un espai de trobada i un nexe d’unió i referència per la comunitat. 
El CVC com un espai que propicia i promou la relació i l’acció comunitària des dels 
diferents agents i per als diferents agents de la comunitat. És un lloc on passen coses.

• Els serveis (que treballen dintre o fora del CVC) com un agent més de la comunitat 
(no al marge de la comunitat), que a través de la seva intervenció ofereix respostes a 
les necessitats de la ciutadania que promouen l’autonomia i el vincle de la ciutadania.

• La ciutadania com a actiu important per donar resposta a les seves pròpies necessi-
tats. La vocació emancipadora de tota intervenció comunitària.

3.2.2. El foment d’un ecosistema que potencia l’acció comunitària

Amb tot això, el CVC Trinitat Vella aspira a promoure l’acció i l’organització comunitària de 
Trinitat Vella implicant els serveis i la ciutadania en la generació d’un ecosistema que po-
tencia i facilita generar el context perquè neixin, creixin i es desenvolupin projectes i accions 
comunitàries. Per fer-ho possible, és fonamental aprofundir en tres eixos:

1. La creació d’un ecosistema col·laboratiu i innovador a partir de:

• Aprofitar la diversitat d’espais, projectes i agents actius amb certa capacitat de voler, 
poder i saber construir acció comunitària.

• Donar suport a projectes comunitaris ja existents a Trinitat Vella. 

• Vetllar perquè els projectes comunitaris acompleixin uns criteris concrets: participació 
activa de la ciutadania, col·laboració entre recursos, etcètera.

• Ser punt de trobada i de reflexió per als equips professionals, les entitats i els partici-
pants de projectes comunitaris, estimulant el coneixement i la coordinació entre els 
diferents motors de l’acció comunitària del barri.

• Generar un marc d’actuació comú sobre acció comunitària des dels diversos motors 
públics, compartint: llenguatge, discurs, posició, estratègia, indicadors d’avaluació per 
fer el seguiment dels projectes, etcètera.
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• Detectar necessitats, temes clau i eixos de treball del barri.

• Relacionar els equipaments, professionals, motors de l’acció comunitària, entitats i 
participants dels projectes/serveis, per promoure vincles i estratègies comunitàries 
pel barri, aprofitant sinergies i promovent col·laboracions.

• Conèixer, explorar i intercanviar experiències comunitàries d’altres indrets (de la ciutat, 
del país o del món) per aprendre i incorporar les que es valorin oportunes per a la 
Trinitat Vella adequant-les a les necessitats del territori i els equips de treball. 

2. Acompanyament en la construcció de projectes d’acció comunitària a partir de:

• Acompanyar i provocar la millora i l’actualització de l’acció comunitària a la Trinitat Vella.

• Acollir i acompanyar els diversos agents del territori per ajudar a fer que esdevinguin 
motors per desenvolupar accions i projectes comunitaris.

• Entendre que existeixen lògiques de dalt a baix (up-down) i de baix a dalt (bottom-up), 
a l’hora de desenvolupar projectes i accions comunitàries, és a dir, que hi ha projectes 
que poden sorgir de la iniciativa ciutadana o d’un servei públic tenint en compte les po-
lítiques públiques, els encàrrecs i els projectes de cada recurs públic de l’Administració.

3. Empoderament de les persones responsables dels projectes  
d’acció comunitària a partir de:

• Formar i acompanyar de manera vivencial i pràctica els tècnics i responsables dels 
projectes d’acció comunitària involucrats, destacant el coneixement i experiència que 
hi ha al barri.

• Donar suport, formació i acompanyament als equips professionals del territori en 
temes comunitaris.

• Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències d’interès 
especial per al barri.

• Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teò-
riques i altres) per a la construcció i la dinamització de projectes d’acció comunitària.

3.2.3. Un projecte obert a rebre nous serveis i iniciatives

El CVC Trinitat Vella s’ha creat a partir de la confluència de diferents serveis presents al 
territori, però evolucionarà en la mesura que també ho faci el seu entorn. El CVC està obert 
a rebre nous serveis i projectes que estiguin alineats amb els seus objectius, aquesta 
vocació comunitària i la seva manera de fer i respondre a les necessitats i el benestar dels 
veïns i veïnes de Trinitat Vella. 

3.2.4. Un projecte que surt a buscar professionals i ciutadania del seu 
entorn amb qui treballar

El projecte de CVC promou la vida comunitària molt més enllà de les seves parets, i no 
només s’implica en el seu entorn, sinó que hi intervé, i aquesta és la seva raó de ser. 
El CVC no només treballa amb els agents de l’entorn sinó que també treballa en i amb el 
seu entorn.

El CVC interactua amb altres serveis del territori per fer projectes conjunts, dins o fora 
de l’equipament. En últim terme, el CVC com equipament és seu d’alguns dels recursos 
del territori, però és també un recurs al servei d’un projecte comunitari al barri i la ciutat.

3.2.5. Un projecte que genera i transfereix coneixement

El CVC vol ser un espai de construcció i transferència de coneixement amb una triple in-
tencionalitat:

Acompanyar els serveis residents en la seva tasca innovadora en l’àmbit d’aplicació 
d’una atenció social que vol ser més integrada i comunitària, tot facilitant la sistematit-
zació i transferència d’aquests coneixements als professionals del territori, a la resta de 
serveis i centres d’atenció social de la ciutat... i més enllà. Contribuint al debat tècnic i 
acadèmic general.

Esdevenir un centre de referència pel que fa a construcció i transferència de metodolo-
gies i estratègies d’acció comunitària.

Esdevenir un centre de recursos de suport a les estratègies d’educació al llarg de la vida 
a les veïnes i veïns del barri de totes les edats i condicions.
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Governança,  
funcionament  
i metodologia del CVC

4

Per poder desenvolupar el projecte de CVC s’ha dissenyat tot un sistema organitzatiu i de 
funcionament, que defineix la governança (qui, quines i com es prenen les decisions que 
afecten el CVC Trinitat Vella) i l’organització i funcionament de l’equipament.

4.1 Governança de l’equipament
Abans d’entrar a abordar els elements més substantius de de qui depèn què, és important 
identificar les diferents decisions que cal prendre en el projecte de CVC Trinitat Vella:

a) Establir el marc de referència. El CVC Trinitat Vella neix amb una vocació de ser un 
projecte innovador d’abordatge de les necessitats socials. Pretén aprofitar les opor-
tunitats d’un barri posant el focus en l’acció comunitària com a estratègia de resposta 
als reptes del territori. I no només de manera reactiva, també preventiva. Per tant, l’ús 
dels recursos que ofereix el CVC han de respectar els criteris que emanen d’aquesta 
intencionalitat estratègica: 

» Respondre al benestar dels veïns i veïnes. 

» Cohesionar la població generant vincles i relacions.

» Amb una voluntat emancipadora i d’empoderament de la població en les 
nostres intervencions.

» Etcètera.

b) Concretar quins recursos resideixen al CVC. Quins recursos i dispositius, en tant 
que serveis públics, tenen seu al CVC és un tema decidit pel Districte i acordat amb els 
diferents serveis que són al CVC. Tot i així, hi poden haver canvis fruit de les dinàmiques 
socials i la necessitat o disponibilitat de nous serveis o recursos al territori.

c) Definir el marc de funcionament del CVC. Aquestes versen sobre diverses qüestions:

 » Els temes de seguretat, accessibilitat, etcètera de l’espai estan definits per 
una normativa superior. 

 » El model de gestió i aspectes de funcionament: temes d’horaris d’obertura, 

qui té accés a diferents espais, i de qui depèn obrir o tancar l’equipament i els 
seus diferents espais ve marcat pel Districte. 

 » La cessió i normativa d’usos d’espais està oberta a la reflexió i concreció 
amb els agents implicats. Alguns espais són per a ús exclusiu dels serveis 
presents al CVC. Tanmateix, hi ha un gran ventall de sales (sala d’actes, sales 
polivalents, tallers, cuina, bucs d’assaig, sala d’activitat física, espais oberts 
d’acollida, etcètera) que poden ser utilitzades pels diferents agents implicats 
en el CVC (serveis, entitats, ciutadania no organitzada). Caldrà establir una 
agenda, un sistema de reserva i uns criteris d’ús (tipus d’activitat, caracterís-
tiques, públic destinatari, contraprestació social per l’ús, etcètera). 

 » L’elaboració de la programació d’activitats. La programació de l’equipa-
ment estarà definida pels serveis residents, per altres serveis del territori, per 
la iniciativa ciutadana i per tots conjuntament. Caldrà establir el mecanisme 
i el sistema per coordinar i buscar l’equilibri dels diferents usos i iniciatives, 
amb una organització mixta amb una gran varietat de papers i responsabilitats 
segons les circumstàncies i accions.

Funcions en la governança

El CVC Trinitat Vella és un equipament de vida comunitària, que inclou serveis però que 
forma part d’un tot més ampli. No pretenem només tenir una bona coordinació entre 
serveis, sinó que pretenem treballar plegades davant les necessitats. 

La proposta innovadora del CVC Trinitat Vella suposa un canvi de model i una nova ma-
nera de treballar des d’un nou marc de referència, que obliga a treballar amb altres 
metodologies. La mateixa elaboració d’aquest projecte de CVC ha tingut en compte la 
necessitat de mirar al barri d’una manera conjunta, cadascú des de la seva responsabilitat, 
però integrant l’altre en el seu propi desplegament.

Seguint les experiències d’altres ciutats europees, cal un cert temps per poder fomentar 
aquesta nova cultura de treball, canviar certs rols i funcions de tots els agents implicats i 
visibilitzar els canvis esperats. La governança d’aquest equipament és un element clau per 
aconseguir aquest objectiu. Una governança amb diferents nivells de responsabilitat i 
implicació:

Direcció
Dirigir el projecte del CVC i definir 
l’encàrrec amb serveis residents.

Format per:
La Direcció del CVC

Les persones responsables de les gerències 
dels diferents serveis residents

Coordinació
Coordinar rebuda, acollida grupal i els ECOR.

Format per:
La Direcció del CVC
Professional d’acollida
Dinamitzador/a comunitari/ària
Professionals dels diferents serveis presents al CVC

Programació
Concretar les activitats del CVC.

Format per:
La Direcció del CVC
L’equip comunitari
Professionals dels diferents serveis presents
Professionals d’altres serveis del territori
Ciutadania implicada

Direcció Coordinació

Programació
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• Primer nivell: Dimensió directiva de l’equipament

Encarregat de la definició estratègica de l’equipament, amb capacitat de trac-
tar de la gestió dels recursos necessaris, la dedicació i funcions dels profes-
sionals de cada servei.

Format per:

 » Les persones responsables de les gerències dels diferents serveis resi-
dents a l’equipament. Assumeix i vetlla pels canvis en la metodologia de treball 
dels seus serveis a l’equipament. 

 » La Direcció, per exercir el rol de direcció del projecte del CVC Trinitat 
Vella, encarregat/ada de vehicular i vincular el projecte d’equipament. Genera 
els espais de coordinació, etcètera. Dirigeix el projecte amb aquesta visió 
integral i comunitària.

• Segon nivell: Dimensió coordinadora del CVC

La funció de coordinació requereix disposar d’un espai de reunió periòdic, format 
per professionals dels serveis presents al CVC per abordar els temes de gestió 
de l’equipament, de generació de projectes conjunts, i de gestió de l’acollida i els 
espais i activitats comunitàries.¡

• Tercer nivell: Dimensió programadora del CVC

El paper de la ciutadania en relació amb el projecte del CVC, en quins espais té 
un paper actiu i com participa en el procés de presa de decisió de determinades 
qüestions (criteris de funcionament del CVC, programació d’activitats, gestió i ces-
sió d’espais, etcètera) és una qüestió clau. 

El CVC és un equipament on es desenvolupen moltes activitats, la majoria d’elles amb 
una clara vocació comunitària. Per tant, cal establir un sistema de programació de les 
activitats on hi tingui un paper la direcció del CVC i l’equip comunitari, els i les pro-
fessionals dels diferents serveis presents al CVC, professionals d’altres recursos 
i equipaments del territori (salut, escoles,...) i entitats i ciutadania implicada.

És un repte obrir la governança del CVC en la programació de les coses que hi 
passin als altres agents socials més enllà des serveis presents al CVC. Aquest repte 
es pot plantejar com un procés, on a poc a poc anem assolint diferents fites. 

És necessari tenir molt present els diferents nivells de responsabilitat de cada 
agent implicat en el CVC i establir diferents nivells de participació i organització 
en la presa de decisions per poder garantir un projecte comunitari de barri, construït 
col·lectivament i que doni resposta a les necessitats reals del barri de la Trinitat Vella.

En relació amb el paper de la ciutadania, volem destacar el paper que 
es vol donar als infants i adolescents en el CVC. En general són un 
segment de la població poc present quan parlem de governança, tot i 
que potser treballar amb ells és una oportunitat. Caldrà valorar quin pro-
cés de presa de decisió podem treballar en relació amb els infants 
i adolescents. Ens podem/haurem de plantejar un consell d’infants, un 
consell d’adolescents o un consell de joves? O alguna cosa diferent? I 
com ens hem de coordinar amb els seus espais i equipaments de refe-
rència (escoles, entitats, etcètera)?

4.2. Funcionament i metodologia del CVC Trinitat Vella
Moltes de les qüestions abordades en la governança i en la idea de projecte integral d’equi-
pament acaben prenent forma en l’organització i la metodologia de treball. El Projecte 
integral d’equipament implica disposar d’un equip del Centre de Vida Comunitària, 
un equip que treballi sota una perspectiva d’equip d’equipament més enllà del meu equip 
de servei. Per aconseguir-ho, d’una banda, cal compartir entre els i les professionals que 
treballen a l’equipament els objectius, les accions, els espais i recursos i la metodologia 
de treball. I de l’altra, cal molta coordinació, tenir una direcció que vetlli per això, i un 
suport o supervisió per ajudar a construir aquest marc de treball compartit. Partim d’un 
recorregut fet pels equips professionals de la Trinitat Vella que ja fa temps que hi treballen: 
comparteixen espais de treball, es coordinen, col·laboren en l’elaboració de nous projectes, 
etcètera. Enfortir una cultura de treball compartida vol dir, per tant, consolidar i aprofun-
dir en dinàmiques de treball ja iniciades, de la derivació i la coordinació a la col·laboració 
i l’elaboració de projectes conjunts. 

Més enllà d’aquesta cultura organitzativa, és clau establir normes de 
funcionament de l’equipament i protocols de treball conjunt. Les 
primeres permeten regular l’ús dels espais de manera que es permeti 
utilitzar tot per part de tothom, amb la màxima polivalència possible 
i aprofitant al màxim les potencialitats que ofereix l’equipament (sis-
temes de reserva i agenda clara, àgil, etcètera). I els segons fan operatiu 
el treball conjunt, tant pel que fa a l’atenció a les persones, quan més 
d’un servei treballi amb una mateixa persona; com als canals de comu-
nicació i coordinació.

En relació amb el funcionament, l’esquema següent sistematitza l’organització funcional 
del CVC de Trinitat Vella, dibuixant les tres maneres interconnectades d’atenció a la 
ciutadania: l’atenció individual (prestada per la majoria de serveis residents), l’atenció gru-
pal, i l’atenció comunitària (a través de diferents estratègies i amb els ECOR com element 
principal).

Així, l’organització i el funcionament del CVC Trinitat Vella té com a màxim exponent la con-
nectivitat entre el treball individual, el grupal i el comunitari per donar forma a aquesta 
visió integrada de l’atenció social sobre la persona, posant-la al centre de l’acció dels 
serveis i recursos, però amb una clara vocació de promoure les respostes col·lectives i 
col·laboratives (comunitàries).
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A continuació detallem cada un dels elements metodològics de treball que caracteritzen el 
projecte de CVC en tant que projecte integral d’equipament:

4.2.1. L’acollida/recepció conjunta

El CVC es dota d’un punt d’acollida i recepció a l’entrada de l’edifici: 

• Amb capacitat d’orientar i informar en relació amb cada servei resident (públic des-
tinatari, requisits d’accés horaris, calendaris d’activitats, cita prèvia) i les activitats i 
programació del CVC.

• Amb un equip amb un nivell de coneixement actualitzat, que sap què passa a l’equi-
pament, al barri i fins i tot a la ciutat; és capaç d’orientar altres recursos del barri i de 
la ciutat. 

• Amb un acollida agradable, “sensible al jovent” i espais informals on poder estar-se 
i seure.

• Amb voluntat de nodrir els grups d’acollida grupal, a partir del que expressa la persona 
a taulell.

• En determinats períodes puntuals o per campanyes concretes, pot fer una “acollida 
conjunta” amb algun dels serveis presents al CVC, en especial Joventut.

• Amb informació visual (infografia, foto d’acollida, etcètera) que informa d’allò que es 
pot trobar a l’equipament.

Com a primer punt d’entrada al CVC, també fa un cert control d’accés en aquells serveis 
que ho requereixen. Aquí cal buscar el punt d’equilibri entre serveis, com ara el PIAD, que 
requereixen un cert control d’accés i, per tant, han de tenir un llistat de les persones ateses 
pel PIAD cada dia, i d’altres serveis que requereixen “convidar” a entrar sense preguntar per 
a què, com per exemple, el servei de Joventut.

4.2.2. Sessions d’acollida al Centre de Vida Comunitària 

La Comissió d’Acollida, amb membres dels serveis i l’equip comunitari, serà l’encar-
regada d’explicar el projecte de manera conjunta. Inicialment, es duen a terme sessions 
adreçades a sis perfils: dones, escoles i AFA; entitats, grups i moviments veïnals; grups de 
joves de l’ESO; persones grans; equips professionals de la Trinitat Vella i una de dirigida a 
la ciutadania en general.

El contingut bàsic de les sessions s’estructura en dos blocs: un primer bloc en relació amb 
què és el CVC, i un segon relacionat amb el hi ha a dins, acompanyat d’oferiment de te/cafè.

Aquest contingut s’articula de la manera següent: 

• Benvinguda i explicació el projecte.

• Visionament un vídeo de benvinguda de tots els professionals de l’equipament. 

• Visita guiada per l’edifici.

• Construcció conjunta d’un element decoratiu amb sentit en el CVC (per exemple: arbre 
amb roba estesa, trencaclosques...), a partir de les expectatives i desitjos en relació 
amb el CVC de cadascú.
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4.2.3. Atenció individual integral 

Tot i l’especificitat del CVC Trinitat Vella com un equipament que vol potenciar l’atenció 
grupal i l’atenció comunitària de manera conjunta entre diferents serveis, amb projectes 
en comú, cal continuar mantenint una part de l’atenció a les persones usuàries dels dife-
rents serveis presents al CVC de manera individualitzada. Cada servei té la seva especi-
ficitat i el seu públic destinatari, i òbviament cada servei té un col·lectiu o àmbit d’atenció 
en i amb el qual cal treballar, però cal aprofitar totes les sinergies de projectes conjunts que 
es puguin generar. El CVC, i el fet de concentrar diferents serveis de l’atenció social en un 
equipament, també facilita que els serveis presents es coordinin més i millor amb la 
resta de serveis a l’hora de gestionar les intervencions individuals amb les seves per-
sones usuàries. Dues professionals de diferents serveis dintre del CVC poden atendre una 
mateixa persona, ja que, en la mesura que es consideri que és un equip de professionals 
integrat, pot considerar que formen part d’un equip més gran que el mateix servei.

Actualment ja es treballa coordinadament entre serveis, però encara hi 
ha molt recorregut de millora. És important definir com es coordinen els 
diferents equips professionals per treballar conjuntament o coordinar 
plans de treball i tasques amb cada persona atesa. Treballar així reque-
reix una coordinació prèvia i una definició clara dels canals de comu-
nicació, gestió i tasques de cada professional. Per coordinar l’atenció 
amb determinades persones es poden crear comissions de casos entre 
diferents serveis, per afavorir una atenció integrada.

4.2.4. Atenció grupal compartida

Un altre element de la metodologia de treball compartida del CVC són les acollides gru-
pals compartides adreçades a la ciutadania, que han de servir per explicar quins recur-
sos es poden oferir, donar resposta a les expectatives de suport de les persones assistents 
o orientar en relació amb temes específics (laboral, beques, cures, etcètera). Poden tenir 
diverses formes: 

• Tot servei present al CVC pot generar acollides grupals al seu servei com a porta 
d’entrada, acollida i coneixement al servei.

• Es poden organitzar acollides compartides entre dos serveis, coordinant qui explica 
què. Entrar de bracet amb un servei que ja té relació pot ser útil i més productiu. 

• Es pot valorar la possibilitat que qualsevol servei pugui fer una acollida global al 
CVC o parcial a alguns dels seus serveis. Perquè això sigui possible, tots els pro-
fessionals de l’equipament han de conèixer la cartera de serveis i han de poder fer 
aquestes sessions. 

• Pot haver-hi serveis convidats a l’acollida grupal que no siguin residents al CVC, 
com ara el servei de mediació i convivència. 

El fet d’anar més d’un servei junt a explicar no només el que fa cada un d’ells, 
sinó una intervenció conjunta, té un plus, un valor afegit que va més enllà 
d’economitzar recursos.

Les sessions d’acollida també es poden dur a terme dirigides a altres serveis del territori 
per explicar-los què poden trobar al CVC, per exemple, centres educatius, o per a entitats 
concretes del territori. Si altres recursos o població del barri està assabentada del que 
fan els serveis presents al CVC, això repercuteix en positiu al barri, la seva població i el seu 
benestar.

A més a més, es farà un treball d’atenció grupal, bé liderats i organitzats 
pels equips professionals dels serveis, tancats a perfils concrets o 
oberts a tothom, depenent de l’objectiu de treball de l’atenció, o 
bé organitzats per la ciutadania, sessions específiques de col·lectius 
concrets o grups oberts veïnals. També es disposa d’espais informals 
d’estar que caldrà observar i aprofitar.

4.2.5. Espais comunitaris de referència

Els ECOR són espais de diàleg i creació entre iguals per posar en comú iniciatives/
inquietuds del dia a dia amb l’objectiu de trobar respostes conjuntes. Els espais comu-
nitaris de referència (ECOR) requereixen la implicació activa dels serveis presents al 
CVC. El Servei d’Acció Comunitària (SAC) aporta l’articulació dels espais, buscant el centre 
d’interès conjuntament entre els serveis a partir de la detecció individual i grupal que duen 
a terme els mateixos serveis. 

Els ECOR es caracteritzen per ser:

• Espai de trobada i relació.

• Obert a tota la població (sense perfil d’entrada), on qualsevol persona que ho vulgui 
hi pot participar.

• Accés públic i gratuït (iniciativa pròpia o recomanacions de professionals).

• Espontani, no dirigit (gestió horitzontal).

• Flexibilitat per compartir i tractar qualsevol dubte, dificultat, experiència...

• De continuïtat, en funcionament tot l’any.

• De proximitat i en xarxa (amb agents i recursos del territori).

Els ECOR tenen una sèrie d’elements claus, que busquen:

• Un canvi de mirada dels professionals: (empoderament de la ciutadania) veure les 
capacitats de les persones, no només les demandes/necessitats, amb perspectiva 
intercultural i interseccional (edat, gènere, etcètera), potenciant el rol horitzontal, 
facilitador i connector amb la ciutadania.

• Facilitar l’acollida/autonomia de les persones que no coneixen l’idioma. 

• Crear espais segurs: lliures de prejudicis, estereotips, etcètera, però també segurs 
per a les professionals.
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• Treballar el vincle amb el territori.

• Canviar la cultura del “derivar” per la “d’acompanyar”.

• Generar un traspàs i ser permeables dels ECOR a la resta dels equips.

• Es treballa i es cuida l’acollida, com a factor clau de l’atenció a les persones.

• Es va a buscar la ciutadania que no arriba als serveis.

Els ECOR poden ser de diferents tipus:

• Espai de cura i de gestió emocional. Treballar amb les persones en situació de vul-
nerabilitat pot requerir l’experiència i suport de la professional, però també hi ajuda el 
fet de poder compartir un espai amb persones que es troben amb situacions similars; 
el fet de compartir situacions aporta un plus en aquesta cura emocional. Es tracta 
de gestionar el malestar, en un espai obert, entre ells, amb la potencial participació 
d’entitats, professionals, que puguin acompanyar.

• Espai d’assessorament col·lectiu. Les situacions vulnerabilitat de les persones 
poden generar aïllament o bloqueig, i cal un cert acompanyament en les coses pràcti-
ques, incitar, socialitzar certa informació que té un alt impacte en la vida de la gent. Això 
comporta una certa orientació, informació i suport en l’acompanyament, però fet de 
manera col·lectiva en la mesura que moltes persones poden compartir circumstàncies 
i enriquir-se mútuament les unes de les altres.

• Espai de projectes. Aquesta aposta permet donar continuïtat a dinàmiques grupals 
que formalment s’acaben, i dona l’oportunitat per seguir connectant les persones a 
través d’altres accions, activitats, grups, etcètera. Podem connectar serveis, entitats, 
persones, etcètera en la generació de projectes. Per exemple, si un grup de joves volen 
muntar un projecte i volen acompanyament i algun tipus de suport per fer-lo realitat. 
Per exemple, cada dimarts hi ha les dinamitzadores a l’equipament per acompanyar 
a fer aflorar projectes que puguin sorgir de la comunitat.

Els veïns i veïnes de Trinitat Vella, ja siguin membres d’entitats o ciutadania no 
organitzada, han de poder venir i tenir un paper actiu en el CVC. L’equipament ha 
d’estar obert a tothom, a aquelles persones que no participen activament en enti-
tats però que són usuàries dels serveis, o a veïns i veïnes del barri, i tothom ha de 
poder trobar el seu espai on generar projectes col·lectius amb o sense suport 
professional. Quan es requereix un suport professional som en qualsevol dels es-
cenaris anteriors, però també hi pot haver projectes comunitaris que no necessitin 
suport professional.

4.2.6. Generació de coneixement 

4.2.6.1. Anàlisi social compartida del barri per programar l’acció

Un element metodològic de treball conjunt del CVC és el fet de generar un espai on analit-
zar la realitat social del barri de la Trinitat Vella. Els serveis presents al CVC pretenen 
analitzar les necessitats socials del barri de manera conjunta. La voluntat és antici-
par-se a possibles problemàtiques, o visualitzar les oportunitats de treball que s’obren. 
El CVC ha de poder identificar i prioritzar el temes on cal focalitzar els recursos i les 
energies disponibles.

A l’hora de fer aquesta anàlisi cal tenir molt present les fortaleses que ens ofereix el CVC:

• Presència de diferents serveis que disposen d’informació i dades vinculades al seu 
àmbit d’intervenció (dona, ocupació, necessitats socials, etcètera).

• Coneixement de la situació del barri a partir de la seva intervenció.

• Presència de Pla de Barris en el CVC com un actiu més de coneixement.

• Presència de l’àmbit universitari en el CVC per aportar capacitat d’anàlisi i proposta. 

El CVC té el privilegi de poder analitzar què tenim i què necessitem, per poder valorar 
quins projectes té sentit que acabin desenvolupant-se al barri i quins no. 

Finalment, és important deixar que les coses flueixin i que la mateixa comunitat generi 
projectes des de la seva pròpia iniciativa, i no voler organitzar-ho i programar-ho tot des 
dels serveis. En ocasions, els serveis també hauran de fer un cert exercici de contenció 
en relació amb el que estan fent o han projectat fer, perquè potser ocupen espais que no 
deixen créixer la iniciativa ciutadana. Potser cal plantejar-se que es poden fer les coses de 
manera diferent perquè els veïns i veïnes puguin créixer.

4.2.6.2. Generació i transferència de coneixements

El CVC és també un equipament que promou la generació i transferència de coneixement 
a partir de l’experiència pràctica i la reflexió col·lectiva de diferents coneixements que 
conflueixen. Aquest coneixement s’ha d’articular, ordenar, plasmar i produir, primer facili-
tant el flux de coneixements, i després, sabent catalitzar-los en productes concrets que en 
permetin la sistematització i difusió.

Per tant, més enllà de la producció, el CVC pretén promoure la transferència dels conei-
xements generats i poder interactuar i intercanviar experiències amb altres projectes 
similars o dels quals pugui enriquir-se i enriquir d’altres. El CVC és una experiència pràctica 
de l’acció comunitària des d’un equipament que aglutina i coordina diferents serveis de 
l’atenció social. 

4.2.7. Serveis compartits

Un altre element que podem considerar com una part més de la manera de treballar com-
partida és el fet de disposar de certs serveis o recursos generals que es poden com-
partir entre serveis presents al CVC. En aquesta línia, es poden posar alguns exemples, 
com ara: disposar d’un espai d’acollida infantil o servei de cangur perquè les persones 
adultes puguin fer activitats a l’equipament. O gestionar l’espai d’exposició més informal 
de l’equipament per promocionar certs col·lectius o grups de persones que desenvolupen 
una activitat en el CVC.
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Funcions dels  
equips professionals

5

El CVC Trinitat Vella disposa d’un ampli conjunt de professionals vinculats a diferents ser-
veis i àmbits de treball de les polítiques d’atenció social i professionals específics del CVC 
com a equipament comunitari de referència. A continuació es presenten els diferents perfils 
i funcions dels professionals presents al CVC, ordenats en dos apartats: professionals es-
pecíficament comunitaris i professionals vinculats a un servei concret.

5.1. Funcions de l’equip comunitari
El CVC preveu quatre funcions pròpies que han de desenvolupar professionals vinculats 
específicament a l’equipament.

• La figura de la directora del CVC, que ha de vertebrar tot el projecte del CVC.

• La figura de dinamitzador/a del CVC, que ha de connectar serveis, trobar intersec-
cions entre serveis, veïnat, entitats, etcètera, i sortir a buscar la gent. Ha de conèixer 
el que passa al CVC Trinitat Vella i el que passa al barri.

• La figura de l’integrador/a, encarregat/ada de recollir i connectar els serveis de la 
planta d’atenció social (PIAD, CSS, OVAC, XARSE, Vila Veïna).

• Les figures d’acollida i informació a l’equipament, que han de saber orientar i in-
formar les persones que s’apropin al CVC, però també saber copsar les necessitats 
reals de la persona, no únicament allò que verbalitza. Les figures de l’acollida són 
fonamentals al CVC, i han de conèixer que passa al Centre de Vida Comunitària. 
Com a equipament de proximitat que vol convidar a venir la gent del barri, l’acollida 
és un element clau. Cal convidar la persona a entrar i cuidar-se que tingui una bona 
experiència, que se senti acollida.

En el quadre següent es concreten les funcions d’aquests quatre perfils professionals:

Figura Funcions Dependència

Directora

• Dirigir metodològicament l’equipament.

• Coordinar i relacionar serveis.

• Gestionar els espais compartits del CVC.

• Gestionar els recursos per a projectes del CVC.

• Vetllar per la visió de treball amb la comunitat.

• Mantenir relació amb els serveis del territori.

• Dissenyar i coordinar els circuits de comunicació i organització interna.

Plaça estructural 
del Servei d’Acció 
Comunitària

Dinamitzador/a 
comunitari/ària

• Assessorar i ajudar a organitzar les activitats del CVC.

• Dinamitzar i anar a buscar les persones al barri (els agents que no es poden convocar per 
correu, els busca, troba, convida, etcètera).

• Coordinar els projectes comunitaris i la proposta d’activitats de l’equipament.

• Organitzar activitats i ajudar els veïns a organitzar-se.

• Facilitar la interlocució amb qualsevol servei o recurs.

• Formar part de l’equip amb el referent dels ECOR.

• Acompanyar les sessions d’acollida a mida.

• Participar en la Xarxa Jove del territori.

Gestió externa 
per contractació 
mitjançant pressupost 
del Districte

Integrador/a social

• Coordinar i fer seguiment a la planta social de l’equipament on hi ha els principals serveis 
d’atenció social.

• Donar suport i acompanyament en les accions de primera atenció dels diferents serveis 
d’atenció social individual, grupal i comunitària.

• Conduir, juntament amb els serveis, les sessions d’atenció social compartida.

• Participar en la taula comunitària de la Trinitat Vella.

Gestió externa 
per contractació 
mitjançant pressupost 
del Districte

Personal d’acollida  
i informació

• Acollir i rebre la ciutadania a l’equipament.

• Explicar els serveis i recursos del CVC.

• Explicar com utilitzar els espais i per a què.

• Orientar sobre possibles recursos i serveis del barri i la ciutat més enllà del CVC. 

• Obrir i tancar el CVC.

• Gestionar les inscripcions.

• Fer suport tècnic als actes.

• Gestionar elements de comunicació.

• Recollir indicadors i traspassar-ho a tot l’equip comunitari.

Gestió externa 
per contractació 
mitjançant pressupost 
del Districte

Funcions que han 
de tenir les quatre 
figures

• Fer un equip d’equipament. 

• Identificar les qüestions sobre les quals tenen potestat en relació amb els serveis residents i buscar fórmules i 
formes de col·laboració amb els diferents serveis.

• Vetllar perquè passi el que ha de passar en el CVC.

• Analitzar la realitat i la situació de la Trinitat Vella.

• Coordinar-se amb altres professionals del barri (tècnic de barri, centre cívic, altres).1

• Buscar respostes si veiem que ens quedem curts en la resposta.

• Tenir en compte la diversitat de la població del barri.

1. Els Serveis de mediació tenen una gran capacitat de detectar i intervenir en situacions de conflicte, però també tenen un vincle i contacte amb el territori 
i els seus agents que pot aportar molt.
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Més enllà d’aquests quatre perfils professionals i vinculada a algunes de les funcions ante-
riors, també trobem la funció d’assessorament i orientació estratègica del CVC. Aquesta 
funció pot ser exercida per diferents agents que també tenen un paper en el CVC, el Servei 
d’Acció Comunitària o el Districte. Es valora que aquesta funció de supervisió ha de tenir 
un perfil més extern al dia a dia del CVC. Aquest suport ha d’ajudar a desplegar el projecte 
del CVC Trinitat Vella i es planteja a diferents nivells:

• Disposar d’una supervisió del projecte del CVC per part del SAC, per acompanyar 
els diferents nivells de governança, que pugui analitzar: com anem, com vetllem per la 
integració desitjada de serveis, com anem encaixant tot allò que sorgeix a cada servei 
(nous projectes, noves línies).

• Un paper d’assessorament o suport del SAC vers els serveis i la ciutadania a 
l’hora d’organitzar i gestionar la seva activitat. Cal tenir en compte que els serveis 
residents del CVC Trinitat Vella són serveis amb molta pressió assistencial des de fora 
i des de dalt, per tant, cal tenir molt present les seves càrregues de feina i les seves 
possibilitats de dedicació.

• La presència del món universitari al CVC és un actiu que ha de portar coneixement 
i capacitat d’anàlisi en la recerca aplicada al barri.

Recursos per a la producció d’activitats, projectes i manteniment

També cal tenir present que per poder desenvolupar els projectes i les accions del CVC 
Trinitat Vella també es requereix un pressupost, que anirà a càrrec de les gerències de 
les àrees implicades, i serà gestionat per la Direcció del CVC i l’equip de gestió externa. 
Aquests recursos de producció per a activitats han de permetre desenvolupar les accions 
de caire comunitari del CVC, sigui quin sigui l’agent impulsor.

Els elements de manteniment de l’equipament dependran del Districte, i caldrà acabar 
de valorar en quina mesura es coordinen o es gestionen els recursos necessaris per a cada 
servei, individualment per cada un d’ells (per exemple, folis, tòners, etcètera).

5.2. Funcions dels professionals dels serveis presents al CVC 
Tot professional que forma part d’un servei específic desenvolupa un paper concret en 
relació amb el seu servei (PIAD, Serveis Socials, Servei d’Interculturalitat, Treball als Barris, 
Servei de Joventut). Alhora, tota persona que treballa a l’equipament en té una visió 
global, tot professional comparteix la mirada d’equipament, el projecte conjunt i la mirada 
estratègica del CVC. A més, participa en els espais de treball compartits i comparteix res-
ponsabilitats col·lectives.

Pel que fa als professionals dels serveis que es troben al CVC, identifiquem dues dimensi-
ons de la seva intervenció i encàrrec:

• D’una banda, el paper vinculat específicament al seu servei.

• D’altra banda, el seu paper vinculat al CVC.

En relació amb el paper específic i el nombre de professionals assignats per cada servei al 
CVC, el quadre següent sintetitza els recursos humans disponibles:

Servei Funcions Professionals Abast territorial

Treball als barris • Dispositius d’inserció sociolaboral (punts 
d’orientació laboral): realitzen itineraris 
d’inserció personalitzats: orientació 
laboral i per la recerca de feina, formació 
per a la qualificació professional amb 
pràctiques en empreses, intermediació 
i gestió d’ofertes laborals, i prospecció 
d’empreses.

• Una professional d’inserció 
sociolaboral

• Barri de la Trinitat Vella

• Programa de desenvolupament local de 
proximitat.

• Una professional 
del programa de 
desenvolupament local de 
proximitat.

• Per als tres barris de la 
Franja Besòs

Servei de 
Dinamització  
Juvenil

• Fomentar entre els joves aspectes com 
ara la participació, la cultura, la salut, 
dinàmiques associatives, formació i 
diverses competències, així com la 
millora de la imatge del col·lectiu jove a 
la comunitat: Sala Jove Trinitat, espai de 
trobada, sala d’hàbits d’estudi, promoció 
d'hàbits saludables.

• Tres professionals per a 
Sala Jove i dinamització 
juvenil.

• Un professional d’octubre 
a juny per a la sala d’hàbits 
d’estudi.

• Per als tres barris de la 
Franja Besòs

• Sala d’hàbits d’estudi per a 
Trinitat Vella

Servei 
d’Interculturalitat

• Espais de trobada, formació, participació i 
empoderament per a dones diverses.

• Taller de costura per a dones.
• Taller de cos i dolor adreçat a dones que 

han viscut un procés migratori.
• Taller de fotografia participativa: “La nostra 

identitat” i “Enfocades” (SUDS).
• Classes d’àrab i d'urdú per nens.
• Tallers interculturals amb Sala Jove.

• Dos professionals • Per als tres barris de la 
Franja Besòs

PIAD • Ofereix informació, atenció individual, 
grupal i comunitària; i assessorament en 
tots aquells temes que són d'interès per a 
les barcelonines.

• Dues professionals (una 
tècnica i una psicòloga).

• Una tècnica de suport per al 
Districte.

• Més professionals de Sant 
Martí i Nou Barris (6).

• Una tècnica comunitària per 
tots tres districtes.

• Districtes de Sant Andreu, 
Sant Martí i Nou Barris

SAC • Direcció de l’equipament. • Un/a professional per a la 
Direcció de l’equipament

• Contractacions externes 
per a la dinamització dels 
ECOR.

• Barri de la Trinitat Vella

XARSE • Acompanyar en la realització de tràmits 
persones amb necessitats que tenen dret 
a la prestació però tenen dificultats de 
gestió (idioma, mitjans, etcètera).

• Una professional a 
l’equipament.

• Més quatre professionals 
a centraleta telefònica 
compartida amb la resta de 
la ciutat.
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Serveis del CVC:

PIAD, Treball als Barris, Servei de Joventut, Serveis Socials, Servei d’Interculturalitat

Treball compartit • Participar d’acollides conjuntes.

• Participar d’atencions grupals compartides.

• Participar en espais comunitaris de referència.

• Organitzar i participar en projectes del CVC.

• Informar el professional d’acollida del CVC de totes les qüestions que hagi de saber en relació amb el servei.

• Participar de l’espai de referència professional del CVC.

Responsabilitats 
col·lectives

• Participar en el projecte integral d’equipament.

• Orientar i atendre tota persona usuària del CVC amb una visió global del mateix.

• Identificar necessitats col·lectives i pensar estratègies de resposta comunitàries.

• Vetllar pel bon desenvolupament del CVC.

• Etcètera.

IMSS • Informació, orientació i assessorament
• Atenció social a les persones i famílies en 

situació de risc o amb necessitats socials.
• Exploració de la situació sociofamiliar 

en diferents àmbits (habitatge, treball, 
relacional, personal, etcètera).

• Valoració de les potencialitats de 
les persones i les possibles àrees 
d'intervenció social.                                    

• Elaboració de diagnòstics socials. 
• Realització del Pla d'atenció social (pla de 

millora en les diferents àrees, acordat amb 
la família). 

• Atenció professionalitzada durant tot el 
procés de tractament.  

• Activació de recursos d’acord amb el pla 
de tractament.  

• Avaluació de les situacions socials 
i derivació de casos als serveis 
especialitzats.

• Equip grupal comunitari.
• Oficina Virtual (inicialment 

vinculada als SSB, però 
amb voluntat de ser 
utilitzada per a altres 
serveis).

• Coordinador/a Vila Veïna 
(projecte impulsat per 
Foment de Ciutat, però 
vinculat als SSB).

• La Trinitat Vella
• Però amb possibilitat 

d’ampliar accions grupals i 
comunitàries dels tres barris 
de la Franja Besos al CVC.

DEPARTAMENT 
DE CIÈNCIA I 
UNIVERSITATS

• Iniciar una tasca de sensibilització envers 
la ciència ciutadana que hauria de 
culminar amb un projecte propi de ciència 
ciutadana al CVC.

• Que el CVC esdevingui un espai de 
referència per a l’aterratge al barri de 
propostes d’Aprenentatge Servei (ApS).

• Una dotació pressupostària 
per a una recerca sobre vida 
comunitària, a través d’una 
convocatòria extraordinària 
de subvencions, ideada 
perquè es porti a terme al 
CVC.

• Doctorat industrial.

Més enllà de la seva tasca vinculada al servei concret, als i les professionals del CVC també 
se’ls assigna un seguit de tasques vinculades el CVC, que es resumeixen en el quadre 
següent. És molt important tenir present que no es pot considerar aquestes tasques com-
partides com un “a més a més”, sinó que cal equilibrar els encàrrecs “propis” i “compartits” 
en la mateixa jornada laboral:

Annexos

A. Els agents vinculats al CVC Trinitat Vella

Quan pensem en els agents presents en el Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella 
estem parlant de serveis amb els seus professionals, entitats, grups i ciutadania no or-
ganitzada. Tothom ha de ser part i actor d’aquest projecte comunitari. La interdependència 
i la interacció d’aquests agents ha de ser un dels objectius principals del projecte, perquè 
els uns sense els altres no el podran construir. 

La innovació d’aquest projecte requereix que tots i cadascun dels agents incorpori una 
manera de fer diferent, incorporant la perspectiva comunitària com a eix vertebrador del 
seu propi desplegament i de la interrelació entre ells. 

A.1. Els serveis presents al CVC

El CVC Trinitat Vella disposarà d’alguns dels serveis d’atenció social del territori, que de for-
ma estratègica i integral pensen i articulen l’atenció de les necessitats del barri de la Trinitat 
Vella. Els serveis que configuraran aquest equipament són els següents:

• Centre de Serveis Socials Franja Besòs (Equip d’Atenció Social)

• Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

• Oficines Virtuals d’Atenció Ciutadana (OVAC)

• Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE - Pla de Barris)

• Vila Veïna

• Servei Konsulta’m i Konsulta’m +22 (CSMIJ).

• Espai de coneixement (Centre de recerca aplicada a les polítiques socials comunitàries)

• Servei de treball els Barris de Barcelona Activa

• Servei de proximitat de Barcelona Activa
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• Espai Comunitari de Referència (Servei d’Acció Comunitària)

• Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu

• Servei de Dinamització Juvenil 

El Servei d’Acció Comunitària tindrà un paper estratègic en aquest procés impulsor, poten-
ciant les funcions de cohesió dels equips i coordinació de les seves actuacions, assesso-
rant metodològicament per al treball comunitari i acompanyant el projecte del CVC a través 
de la figura de direcció i coordinació de l’equipament.

A.2. Els serveis del territori
El CVC Trinitat Vella pretén ser un espai de referència comunitària no només per als serveis 
que hi resideixen, sinó també per a altres serveis i recursos del territori. Així, altres equipa-
ments, com ara la biblioteca, el centre cívic, el casal, els centres educatius o l’ambulatori 
també han de tenir un paper en el desenvolupament del CVC Trinitat Vella. I a la inversa, el 
CVC ha de tenir una incidència positiva en el desenvolupament d’aquests altres serveis del 
territori en el desplegament del seu paper comunitari.

La voluntat és generar projectes conjunts i aprofitar sinergies entre projectes i recursos. 
La relació del CVC amb alguns d’aquests serveis ha de ser estreta i productiva, generant 
dinàmiques de col·laboració, però en cap cas de competència.

A.3. La ciutadania
Al barri de la Trinitat Vella hi ha diferents entitats i persones organitzades, i totes elles, en 
la mesura que desenvolupin projectes i accions per a la comunitat, tindran cabuda al CVC. 
La voluntat és obrir i fer arribar el CVC als veïns i veïnes que actualment no està partici-
pant activament en la vida associativa o de les activitats organitzades per les institucions.

El CVC Trinitat Vella vol facilitar la construcció de projectes col·lectius, posant a l’abast 
espais i suports professionals per a la ciutadania, ja sigui a través de les entitats o de la 
població no organitzada, facilitant connexions i complicitats. Tothom ha de tenir cabuda 
en el projecte del CVC Trinitat Vella, disposant, tant entitats, grups informals, entitats 
estacionals i ciutadania, d’espais (mai d’ús exclusiu) per desplegar els projectes propis i, 
al mateix temps, perquè puguin interactuar i crear, elaborar i fer projectes comunitaris amb 
altres agents del territori.

El repte, doncs, és arribar a les persones del barri no organitzades en una entitat o grups no 
protagonistes al barri, a la població que pot arribar a tenir un nou paper, i fer sorgir nous li-
deratges positius entre diferents segments i grups de població, com per exemple, els joves.

En aquest sentit, és rellevant destacar que els i les professionals dels serveis que treballen 
al CVC ja treballen amb persones del barri —moltes d’elles no associades— i són ateses 
de manera individual o grupal com a usuàries dels serveis. Tenim contacte amb aquestes 
persones a través de l’accés a un servei i, per tant, aquesta pot ser una porta d’entrada 
a la dinàmica grupal i comunitària de l’equipament. Ara, volem convidar-les a implicar-se 
en accions comunitàries, traslladant-los experiències positives d’aquests espais. Hem de 
mirar la persona com una oportunitat, més enllà de la necessitat que expressa amb la 
demanda. Aquest treball per part dels diferents serveis també requereix un recorregut i un 
acompanyament i suport per part dels i les professionals.

En definitiva, el CVC ha d’estar en sintonia amb les entitats i la ciutadania del barri. 
Per aconseguir-ho cal tenir-les en compte des del principi. Cal buscar la sintonia i que els 

veïns i veïnes de la Trinitat Vella es facin seu el CVC. Això implica també treballar com 
hem de vehicular les necessitats i els imaginaris que té la ciutadania en relació amb 
l’equipament. Cal ordenar i explicar el paper que volem que tingui la ciutadania en el CVC 
Trinitat Vella.

L’equipament disposa d’espais on el veïnat, ja siguin entitats, grups de persones o col·lec-
tius, pugui desenvolupar activitats autoorganitzades, que són els espais veïnals:

• Per a veïns i veïnes, per ajudar a la població no organitzada a dur a terme activitats 
col·lectives.  

• Per a les entitats, sempre evitant la concepció d’espais propis entesos com a propi-
etat i ús exclusiu d’una entitat.

• L’equipament ha d’aconseguir que hi hagi espais accessibles a tothom, que puguin 
utilitzar una sala, un projector, etcètera. En definitiva, fer ús dels recursos que els ofereix 
el CVC Trinitat Vella. 

• També cal tenir present l’existència d’espais informals on puguin entrar i reunir-se, 
trobar-se, etcètera. Des del bar, fins a zones d’estada, espais oberts d’exposició...

En relació amb la ciutadania i el seu paper en l’equipament, és important tenir present que 
actualment al barri de la Trinitat Vella hi ha un ventall molt divers d’entitats, col·lectius 
i persones, alguns d’organitzats i altres que no, i cada situació i context té requeri-
ments i necessitats diferents, i també tenen unes expectatives diferents vers el CVC 
Trinitat Vella.

Expectatives i demandes inicials de les entitats

• Els veïns i veïnes de Trinitat Vella tenien diferents imaginaris de l’equipament:

 » Alguns volien que fos un nou centre de serveis socials clàssic.

 » D’altres, que fos un espai per a les entitats.

• Algunes entitats no estan interessades a fer ús del CVC Trinitat Vella per 
la seva ubicació al barri (consideren que està als afores). El passadís on 
ara hi ha ubicades moltes entitats (Via Barcino) s’ha reformat recentment 
per fora. Ara la reivindicació és fer-ho per dintre, on hi ha els locals, i cal 
recordar que aquest és un espai molt cèntric del barri, però on no totes 
les entitats tenen espai. Hi ha entitats que disposen d’una seu pròpia 
que autogestionen, i d’altres entitats que no en tenen, a les quals es va 
crear una certa expectativa que tindrien un espai al CVC Trinitat Vella, i 
això no serà així.

• Amb les entitats que no tenen espais propis actualment s’estan buscant 
solucions vinculades al cicle festiu, de lloguer o compra. Però aquestes 
solucions no preveuen el CVC Trinitat Vella, i això s’ha procurat transme-
tre. Tot i això, segur que hi pot haver certa frustració entre alguns agents.

• Hi ha molts tipus d’entitats al barri, i a l’hora de comunicar, hem de tenir 
en compte tots els tipus. Hem de ser molt flexibles i receptius a qualsevol 
tipus de demanda de col·laboració. Aquest projecte del CVC també ha de 
considerar les entitats, i implica també un canvi per a elles. Potser no es 
fàcil al principi, perquè el sentit d’espai propi el tenim tots molt incorporat.
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• La relació de les entitats, grups informals i ciutadania amb l’equipament 
encara esta en construcció, no tenim una fórmula. A escala de barri, 
s’està treballant. 

• La comunicació vers la comunitat és molt important. Cal una campanya 
de comunicació a través de diferents canals. Cal tenir present que estem 
definint un model pioner, que tindrà èxits i fracassos.

B. La dimensió física de l’equipament 
Un element important de l’equipament és la seva dimensió física, tant pel que fa a la seva 
ubicació en el territori i com això pot condicionar; com els espais físics i l’equipament que 
tenen (pantalles, cuina, ordinadors, bústies, armaris, cadires, taules, etcètera). 

B.1 Ubicació del CVC Trinitat Vella

El Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella està ubicat a la carretera de Ribes, 51, al barri 
de la Trinitat Vella. Aquesta ubicació, com s’observa al plànol següent, està situada en un 
extrem del barri.

Això fa que, tot i que la distància objectiva dins del barri no sigui excessiva, sí que 
queda apartat a una banda del barri. No és una zona de pas quotidià, sinó que es troba 
en el camí de sortida del barri, sobretot si ho comparem amb la ubicació del centre cívic, 
al bell mig del barri, o de la biblioteca. Per tant, caldrà apropar l’equipament des del punt 
de vista simbòlic i facilitar tots els elements de connectivitat i accessibilitat que facilitin 
aquesta proximitat relacional que es persegueix (il·luminació, voreres, indicacions i senya-
lització, etcètera). És important ser conscients d’aquest fet per valorar possibles estratègies 
d’atracció (jornada inaugural, esdeveniments d’atracció, cinema, actes festius, activitats 
d’interès per a la població de la Trinitat Vella, etcètera). És a dir, cal treballar i facilitar tant 
l’accessibilitat i l’apropament físic com l’imaginari simbòlic dels veïns i veïnes.

Finalment, cal tenir present que, actualment, davant de l’equipament s’està construint un 
edifici amb habitatges, fet que oculta una mica l’equipament, però que al mateix temps 
l’integrarà més a la trama residencial del barri.

B.2 Usos dels espais
El CVC Trinitat Vella és un edifici de 2.000 m2 distribuït en quatre plantes de 500 m2 aproxi-
madament. Disposa d’espais per a usos molt diversos. La distribució de l’edifici busca do-
nar resposta a l’atenció individual que es requereixi i, alhora, possibilitar el treball col·lectiu 
entre professionals i ciutadania. 

Espais polivalents multifuncionals:

La primera característica que destaca de l’equipament de la Trinitat Vella és la polivalència 
i la multifuncionalitat de molts dels seus espais. S’ha concebut com un equipament que 
disposa d’una diversitat d’espais que poden tenir diferents usos, per part de persones i col-
lectius diversos. Així, podem trobar la sala d’actes, la recepció/acollida, un espai d’activitat 
física suau, diferents sales de reunions, espais per a tallers, sales polivalents de diferents 
dimensions, zones d’estada i acollida.

Espais públics oberts, informals i que propicien la relació:

El CVC Trinitat Vella també disposa de diferents espais on estar-se, des d’una recepció/
acollida molt oberta amb mobiliari que convidarà a estar-s’hi, fins al bar, com a espai de tro-
bada més informal. La voluntat és disposar d’espais no monopolitzats per una sola activitat, 
per aprofitar-ne l’ús al màxim.
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A continuació es fa una breu descripció dels espais i equipaments

Planta baixa

• Espai d’acollida i informació de l’equipament, que ha de garantir una recepció afa-
ble, que convidi a entrar-hi més enllà de la necessitat individual d’atenció d’un servei 
específic.

• Cantina ubicada a la part dreta de l’entrada com a espai contigu a l’entrada.
• Sala d’actes, ubicada en aquesta planta, que pot esdevenir un espai amb potencial 

per al barri.
• Camerinos per a l’ús de la sala d’actes.
• Magatzems per a diferents usos (bar, sala polivalent, etcètera).
• Lavabos adaptats distribuïts per la planta baixa.
• Despatx de l’equip comunitari de l’equipament.

Planta primera

És la planta destinada a l’atenció social, per això és on s’ubiquen els principals serveis 
d’atenció social per a la ciutadania.

• Espai Vila Veïna, on poder realitzar diferents activitats en relació amb el projecte de 
cures. 

• Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) amb un punt de recepció propi i una 
sala d’espera aïllada.

• Despatx per als i les professionals de Serveis Socials vinculats a projectes comu-
nitaris.

• Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana, amb tres sales de reunió i connexió.
• Xarxa de suport socioeconòmic amb una oficina per a la facilitació dels tràmits.
• Espai de generació i transferència de coneixement que treballaran en diferents 

projectes vinculats a la Trinitat Vella.
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Planta segona

És l’espai de l’equipament on pren força l’activitat col·lectiva. En aquesta planta està pre-
vist organitzar els espais per tal que es pugui compaginar l’acollida de les persones com 
un element important de la intervenció, el treball en grups de diversos dimensions segons 
necessitats dels projectes i el treball dels professionals.

• Espai obert de referència comunitària
• Dues sales polivalents petites per fer-hi reunions i atencions més intimes.
• Sales polivalents més grans (espai Àgora i espai audiovisual) per a formacions, 

atenció col·lectiva i projectes comunitaris, per a 20-25 persones.
• Sala gran amb condicionaments tècnics específics: mirall i parquet per fer-hi tallers 

específics d’ús comunitari per a tots els serveis (com ara expressió cultural).
• Cuina comunitària d’ús grupal.
• Espai de magatzem.

Hi ha també diferents equips professionals que estan ubicats en aquesta planta:

• Despatx Servei d’Interculturalitat.
• Despatx Servei de Treball als Barris.

Planta tercera

S’ubica el Servei de Dinamització Juvenil, amb espais que permeten desenvolupar les 
activitats amb els i les joves però que alhora permeten desplegar-hi activitats comunitàries 
més enllà de les que es facin amb la població juvenil. Específicament es preveuen els es-
pais següents:

• Sala de treball per professionals de l’equip del Servei de Dinamització Juvenil.
• Espai Chill, espai d’acollida de la planta 3, un espai obert amb la possibilitat de fer-hi 

assemblees.
• Sala Jove, específicament per a punt d’estada i trobada per als joves.
• Sales per tallers i activitats (Artespai, sala d’estudi) amb condicionaments tècnics 

específics com són les piques, d’ús comunitari per a tots els serveis, i una sala amb 
endolls i ordinadors portàtils per a usos varis (sala d’estudi, punts de connexió, tallers, 
etcètera).

• Espai obert, una sala petita on fer-hi trobades grupals, entrevistes, etcètera.
• Bucs d’assaig.
• Espai de magatzem.
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SERVEI D’INTERICULTURALITAT 
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Youssef Bouajaj
Fàtima Taleb
Elisa Ortega

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
Alicia Aguilera
Ruben Toro
Elisenda Corroto
Abel Gavarrón

DEPARTAMENT DE FEMINISMES 
I LGTBI I PUNT D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A LA DONA
Bàrbara Melenchón
Mònica Romero
Joana Busquets
Soledad Ruiz
Maria Blanco
Neus Codina

BARCELONA ACTIVA
Esmeralda Blasi
Eva Clotet
David González
Flora Cozar
Àngela Garcia
Cristina Garcia
Erika Rodriguez
Sandra Calderón

IMSS I CENTRE DE SERVEIS 
SOCIALS DE FRANJA BESÒS
Anna Maria Palau
Pilar Navarro
Marta Serra
Raquel López
Laia Boldú
Adrià Castellví Pérez

Cristina Rufián
Encarna Roldán
Ingrid Álvarez
Magog Castillo
Marta Gracián
Susana Hortas
Laia Mollón
Maria José Marin
Carmen Maneus
Si Mohammed El Cadi
Sara Moreno

OFICINA VIRTUAL D’ATENCIÓ 
CIUTADANA SOCIAL /ÀREA 
INNOVACIÓ SOCIAL
Lluís Torrens
Julio Calvo
Xavier Trabado
Lydia Pascual

SERVEI D’ACCIÓ COMUNITÀRIA
Óscar Rebollo
Bet Bàrbara
Marina Torrent
Jordi Sanchís
Tona Calvo
Loida Mejias
Teresa Fernández
Lidia Callejo
Mireia Albors

XARXA DE RESPOSTA SOCIO 
ECONÒMICA (XARSE)
Griselda Paredes
Carla Martínez
Amaia Paino

PLA DE BARRIS
Miquel Àngel Lozano

EQUIP COMUNITARI DEL CENTRE 
DE VIDA COMUNITARIA
Ariadna Rivas
Raquel Raventós
Joan Tornay
Yaneli Payano
Anita Rani

DISTRICTE DE SANT ANDREU
Lucas Martínez Chito
Pedro Baca

VILA VEÏNA
Núria Salas
Helena Guiu

KONSULTA’M SANT ANDREU
Cristina Carbó 
Cristina Hernández 
Clara Masllorens

DEPARTAMENT DE CIÈNCIA I 
UNIVERSITATS
Anna Broll

BIBLIOTECA TRINITAT VELLA – 
JOSE BARBERO
Emma Armengod
Silvia Villar

CENTRE CIVIC TRINITAT VELLA
Youssef Sultan

AGÈNCIA DE LA SALUT PÚBLICA
Nabila Sánchez

CASAL CÍVIC TRINITAT VELLA
Arola Pérez

CIUTADANIA ORGANITZADA  

I NO ORGANITZADA
Assumpta Chamorro (Banc del Temps i 
Trinitat Acull), Manuela Martínez (Asso-
ciació de Veïns Trinitat Vella), Yolanda 
Benítez (Aso. Sociocultural J. LL. Els 
Triniteros i La Trini Solidaria), Paco Flo-
rez (Trinitat Uneix), Pere (Trinitat Uneix), 
Amador (Memòria Històrica Trinitat Ve-
lla), Pilar (Grup de Dones Trinitat Vella), 
Montse (Associació Flamenca), Jose 
Moreno (Associació Vaya Tela Trinitat), 
Maribel Gómez (La caja de Pandora), 
Isabel (La Trini Solidaria), Isabel (Asso-
ciació feminista Amigues de l’Olivera i 
Grup d’Escolta Activa, Paco Expósito 
(Coordinadora d’entitats), Mohammed 
Chair (Amics de la Mezquita), Javi 
(Entitat El Cubo), Tània (Associació de 
comerciants), Wilo (Teatro la Manivela), 
Saïd ( AFA IE Rec Comtal), Alba (Es-
plai la Tortuga), Fátima Zahra (Escola 
d’Adults), Redouan Bennai (Escola 
d’adults), Montserrat Lloparts, Khadija, 
Isabel, Laila Taiti, Samira, Yamina, Lu-
cas Gil Melby, Joan Casas Martí, Paola 
Bravo, Said Barrientos, Kawtar El Hnini, 
Anira Pulido, Bryssa de los Àngeles, 
Edwin Gabriel, Kasim Ali, Daniel Ruiz, 
Maria Martínez, Jika Bint Mushtar, 
Somicha,

Participants procés CVC Trinitat Vella
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