
CONSELL D’EQUIPAMENT

DEL CENTRE CÍVIC

TRINITAT VELLA

9 de Novembre 2018 - 9 de Novembre de 2019



Objectius plantejats i assoliment*:

➢Donar suport a la creació a través de propostes innovadores i
potenciant els grups de nova creació i la dinamització juvenil.

L’equip del cívic diu :MOLT ALT La gent del barri diu: MOLT ALT

➢Fer del Centre Cívic un model de gestió permeable, transparent i
comunitari als quals la resta d’entitats del barri puguin emmirallar-se .

L’equip del cívic diu :ALT La gent del barri diu: MOLT ALT

➢Iniciar-nos en combatre la LGTBIfòbia pretenent ser un centre
promotor dels drets de les persones lgtbi. *

L’equip del cívic diu :MITJÀ La gent del barri diu: MOLT ALT

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ 2019

* Opinió veïnal extreta de l ‘Assemblea 
realitzada al setembre del 2019 



Objectius plantejats i assoliment*:

➢Potenciar, donar suport i crear projectes en clau de dinamització 
comunitària . Preferenment a col·lectius invisibilitzats o amb menys 
presencia. Heteroginitzar. 

L’equip del cívic diu :MITJÀ La gent del barri diu: ALT

➢Recuperar l’espai Foradada com un centre multidisciplinar en el que 
tenen cabuda totes les franjes d’edat i tota mena d’espectacles i 
activitats 

L’equip del cívic diu :MITJÀ La gent del barri diu: MOLT ALT

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ 2019

* Opinió veïnal extreta de l ‘Assemblea 
realitzada al setembre del 2019 

*S’ha fet una formació especialitzada en Gènere i equipaments públics  per tot l’equip tècnic del 
Centre cívic. La formació va ser a càrrec de la Cooperativa LA SAL i va durar 12 hores repartides en 

dos dies. 



PRINCIPALS DADES

PROGRAMACIÓ CULTURAL
NºD’ACTIVITATS DE PROGRAMACIÓ CULTURAL (inclou també els cicles de creació propia)

Actuacions musicals i concerts: 6
Espectacles escènics: 11
Projeccions audiovisuals: 2
Actes de cultura popular: 5
Xerrades, debats i conferències: 15
Altres formats:16

Nº USUARIS/ES PARTICIPANTS

Actuacions musicals i concerts: 300
Espectacles escènics: 1200
Projeccions audiovisuals: 200
Actes de cultura popular: 550
Xerrades, debats i conferències: 150
Altres formats: 2755
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PRINCIPALS DADES
CICLES CULTURALS

•Exposicions Dinàmiques (anual)
•Concerts a la Terrassa (primavera)
•Mes + menut (febrer)
•Dones d’Art (març)
•Calidoscopi (abril)
•REC - TByVV(maig)
•L’ Orgull de la Trini
•Viatges des del Sofà (juliol)
•Túnel del Terror (octubre)
•Tardor Solidària (Novembre)

CICLES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA
(Dones d’art, Viatges des del Sofà, TVyBB i Túnel del Terror)

Nº D’ACTIVITATS: 5
Nº USUARIS/ES PARTICIPANTS:2400
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PRINCIPALS DADES

EL Túnel del Terror De la Trinitat, de la Trini al món

Enguany el Túnel del Terror ha trencat tots els esquemes.

Ha estat nomenat l’ACTIVITAT MÉS RECOMANADA  per TIMEOUT a Barcelona la setmana
de Tots Sants. 

Time Out Barcelona
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1875 persones
Més 5 
nacionalitats 
diferents van 
haver situar la 
Trini per venir

140 voluntaris i més de 
10 entitats col·laborant

https://www.facebook.com/timeoutbcn/videos/553319785213824/


PRINCIPALS DADES

EL Túnel del Terror De la Trinitat, amb el Medi Ambient

Conscients de l’impacte que suposa, com a novetat enguany ens hem coordiant
amb l’Aula Mediomabiental

S’ha realitzat un recollida SELECTIVA de tot el rebuig, en la que s’han necessitat
6 contenidors de gran carrega (10.000 litres)
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PRINCIPALS DADES
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MEDI AMBIENT,  pensem en verd!

Campanya, LA TRINI NETA

A través de l’Ajuntament i una taula de
treball impulsada pel centre cívic i la
comunitat veinal de la Trinitat Vella es va
crear una campanya de neteja i de
conscienciació mediomabiental per netejar
els carrers de la Trini, en la que van
participar més de 400 persones, Alcaldessa i
tinent d’alcaldessa inclosa!



PRINCIPALS DADES
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MEDI AMBIENT,  pensem en verd!

Parking Day

El centre cívic es va sumar al moviment
global de mobilitat sostenible en la que vam
“ocupar” les places de d’aparacament per
traslladar-hi els nostres llocs de feina i
treball! Una jornada reivindicativa i festiva!



PRINCIPALS DADES

La Tardor Solidària, en peu de pau

El Cicle cultural  de la tardor del districte ha generat una gran connexió a la Trini.

Del taller d’educació emocional ha sorgit una exposició itinerant, que recorrerà
diferents equipaments i comerços del districte!
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PRINCIPALS DADES

EXPOSICIONS I SUPORT A LA CREACIÓ

Nº D’EXPOSICIONS: 13 (Mitjana de 30 dies aprox. per mostra excepte casos específics.) La 
programació és eclèctica i es mou entre el suport a artistes i entitats del barri, treballs resultants 
de residències artístiques i mostres d’artistes ja consolidats a nivell local, nacional i internacional. 
S’està posant accent en temàtica LGTBI+

Nº ACTIVITATS RELACIONADES AMB LES EXPOSICIONS: 20
Hem tingut exposicions amb polarització tan forta que han fet venir a TV3, Univeristats i Directors 
de cinema.

Nº PARTICIPANTS EN ELS 
ACTES VINCULATS : 721

EXPOSICIONS / ACTES DESTACABLES:
Mi política en tu Boca   
La Col·lectiva
L’escolarització al Barri
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PRINCIPALS DADES
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TALLERS

Nº TALLERS : 70   Nº USUARIS/ES: 750
• Sanejament, optimització i homogenització de tallers.

• És a dir menys tallers més plens, pagament via internet I igualtat de salaris per talleristes.

•Destaquen
•PETIT CHEF continuïtat
•SENDERISME i EXCURSIONS hàbits saludables
•BALL EN LÍNIA, SEVILLANAS, ANGLÈS, ESCACS, HIP HOP  de veïns per veïnes
•MONOGRÀFICS DE CUINA/CATES expertesa amb quotidià
•DOMINA LA TEVA MAQUINA DE COSIR projecte sorgit de la petició femenina del barri 



PRINCIPALS DADES
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SENDERISME I EXCURSIONS Un taller experimental que està donant un resultats asombrosos

Un taller de nova creació en la que sortim els dissabtes a fer una excursió per la orografia catalana, 
excursions de nivell mitjà o baix, Salt del Mir, El Figaró, Les mines d’Ogassa...



PRINCIPALS DADES
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JOVES

TALLERS I ACTIVITATS PER A JOVES: 485

PELUQUITAS,TEXTOS VERSOS VICVERSA, MALAFAMA, TAULA RODONA JOVES ARTISTES & TREPAX, CREW 12, 
TAULA DE NOIES ESPORTISTES, TALLER BASQUET, SKATE, LIRIOS y AGUIJONES, BAILAMOS?, ELS JOVES FAN 
COSES

ALTRES ACCIONS VINCULADES AMB EL PÚBLIC JOVE : 

✓Colideratge del projecte Peluquitas nascut al Centre Cívic, 
✓Suport a la creació i visualització de projectes joves emergents, 
Hugo Rebollo, Claudia Campos, Hola Karma, Llum nòmada. 
El Charco-Diàlogos, Bailamos Trinitat?

Obres teatrals al Cicle Rec Cultural, joves directors teatrals
Confiesa de Raul Molina 
Los niños de Hugo Rebollo 
Gama de grises Ana Guiterrez

✓Contractació puntual en activitats del barri, 
✓ Participació a la Xarxa Jove,  exposicions (Mi Política en tu boca, Cruz de Vida,
✓Còmics pel masclisme)



PRINCIPALS DADES
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INFANTS 

TALLERS I ACTIVITATS PER A INFANTS: 20
TEATRE INFANTIL ,  DANSA CLÀSSICA, SKATE, ART ATTACK,MINICHEF, HIP-HOP, 
SEVILLANES, GUITARRA, ESCACS, ESPAIS SENSORIALS PER A NADONS...

DESTACA ESPECIALMENT: LA POSADA EN MARXA DE L’ESPAI DE CRIANÇA

1. És un espai de trobada per a mares i pares amb fills i filles lactants o  embarassades, concebut per 
facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada sota un sostre de confiança i empatía.

2. S’ha creat una taula especiífica d’habilitats de criança , en la que hi participen diferents persones i 
equipaments relacionats amb el món de la educació la infància i el creixement.



PRINCIPALS DADES

SUPORT A ENTITATS 

ASSESSORAMENTS A ENTITATS Entitats assessorades: 12 + Creació del GRUMO 

• Formació i assessorament a entitats en la sol·licitud de justificació de subvencions
• Suport a 7 entitats, amb una mitjana de 3 entrevistes. 
•Naixement de 2 noves entitats, 

•El CUBO, relacionada amb l’espectacle i l’animació
•Amics dels Crícket,  esportiva Col·lectiu paquistanés amants d’aquest esport 

• Suport  + desenvolupament de projecte + seguiment 3 entitats: Maletas viejas, Amics 
de la Mesquita, Associació flamenca
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•Naixement del GRUMO, Grup 
motor del Banc de recursos de la 
TRV, pilotatge des del minut 0, 
Formulari de demanda allotjat a la 
web del cívic.



PRINCIPALS DADES

SUPORT A ENTITATS 

PROJECTES AMB ENTITATS

Treballem en 3 eixos de manera vinculada amb les entitats

Espai 0 - Projecte EDEN      - GRUMO 

-Espai 0: viver de projectes. L’Espai 0 ofereix
assessorament,suport cultural i associatiu-

-Projecte EDEN
Espai de Dinamització per Entitas, és un projecte viu i itinierant,
de gestió comunitària, sostenible i participativa; escollida a través
d’un procés de selecció participa de la creació i la coorgaització de
l’agenda del cívic i el la gestió del càtering en determinades
ocasions.
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PRINCIPALS DADES

SUPORT A ENTITATS 

-GRUMO – PROJECTE DE CIUTAT
El Banc de Recursos de la Trinitat Vella és un servei que pretén
oferir recursos d’infraestructura i de serveis a les entitats socials i
culturals, per a les seves accions de caràcter comunitari i/o
socioeducatives, a partir de compartir material i/o d’intercanviar
serveis entre entitats que conviuen en el mateix territori amb
l’objectiu d’estimular les sinergies i col·laboracions entre el teixit
associatiu del districte. A més de convertir-se en un espai de suport
i referència per a entitats, veïns/es i sector cultural de Trinitat Vella.
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CENTRE CIVIC TRINITAT VELLA

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella


PRINCIPALS DADES

Altres Col·laboracions destacades (6):    
Malafama i Gold Battle
Marató juvenil d’Arts Escèniques (Assoc. Teatral La Jarra Azul) FORMul’art
II edició de EL CHARCO
Igop Escola d’estiu
Energies Comunitàries 
Summer Festival

20

ING 
CHAMPI

https://www.youtube.com/watch?v=ghX9s4liYVQ


PRINCIPALS DADES

TREBALL COMUNITARI

ALTRES COL·LABORACIONS i ACCIONS DESTACADES:

•Creació de l’espai de Criança
•En col·laboració de  CAP, EdC BON PASTOR, 
Escola Bressol, Taula habilitats parentals

•I ASSEMBLEA
•Espai de retorn de gestió veïnal del Cívic al barri. Avaluació.

•Taula escolar amb el cívic ( Institut, primàries i centre privat comercial)
•IES PUIGVERT, IES COMAS i SOLÀ, SANTÍSSIMA TRINITAT, RAMON Y
CAJAL , RAMÓN BERENGUER y CENTRE COMERCIAL CATALÀ
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PRINCIPALS DADES

TREBALL COMUNITARI

•Coorganització Orgull de la Trini
•Cursa de la Trinitat
•Brunch in the Park
•Projecte Womar’t
• I edició FISO ( Festival internacional Solidaritat i Oralitat) Cia. La
Manivela

•La Cia. Manivela guanyadora de la subvenció projectes comunitaris,
ha volgut desembarcar el seu 1er FESTIVAL d’arts escènciques a
nivell internacional a la Trinitat amb la col·laboració de diferents
equipaments del barri, sent el Centre Cívic l’impulsor d’aquestes
col·laboracions.
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PRINCIPALS DADES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

DIFUSIÓ GRÀFICA
Agenda: 3540
Cartelleria: 1650
Flyers: 500

MITJANS AUDIOVISUALS
Intervencions radiofòniques: 8
Reportatges de televisió: 3
Premsa Escrita: 7

XARXES SOCIALS
Facebook: 2536 usuaris/es ( +1170) en tan sols 1 any
Twitter: 524 usuaris/es ( + 187) en tan sols 1 any
Instagram: 1024 usuaris/es  (+904) en tan sols 1 any
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PRINCIPALS DADES

COMPTES DEL CÍVIC

Diners destinats a cobrir les despeses del Cívic,
per part de l’Ajuntament (nov.2018 – des,2019:

133,874,10 €



COMPTES DEL CÍVIC



OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2020

✓Suport, seguiment i dinamització  de projectes en clau de dinamització comunitària i 
creació pròpia. Preferentment a col·lectius invisibilitats o amb menys presència. 
Heterogenitzar. 

✓Seguir apostant per la línia de suport en temàtica LGTBI+

✓Fer del Centre Cívic un model de gestió permeable, 
transparent i comunitari als quals la resta d’entitats 
del barri puguin emmirallar-se per créixer.

✓Consolidar l’Assemblea del Cívic 2019.

✓Donar suport a la creació a través de propostes innovadores i potenciant els grups de  
nova creació i la dinamització juvenil.

26



REPTES d’EQUIPAMENT 2019-2020

✓Abordar d’una vegada per totes la solució del RAQ.

✓Prendre partit d’una vegada per totes per obtenir un espai 
d’exposició adequat tant a Barcino com a Foradada

✓Pintar  la Sala Polivalent.

✓Renovar la sala d’actes, (escenari, llum i cadires)

✓Fer de l’espai de les  escales un nou espai expositiu.

✓ Arranjament sostre Teatre + ampliació de la Terrassa
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