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A) Sessions temàtiques 
per aprofundir en grans 
temes del barri 
(habitatge, joves, 
convivència, etc.) 

ANÀLISI DEL 
BARRI: 
Març a octubre 

Mapa d’agents i analisi 
del territori. 

PRIMERS 
CONTACTES: 
octubre 

Sessions individuals o 
en grup amb actors clau 
per un primer contrast i 
recollida d’informació i 
propostes.  

1. EL BARRI ET CRIDA 

0. 1. 2. 3. 
OBERTURA  
DEL DEBAT: 

Novembre - desembre. 

PRESENTACIÓ 
DE RESULTATS: 

gener 

A) Retorn dels resultats 
del procés. 
 
B) Publicació dels 
resultats a l’espai web 
del decidim.  

Procés participatiu 
 

A) Sessions temàtiques 
per aprofundir en grans 
temes del barri 
(educació, cultura i salut) 
 
B) Espai específic al 
web del decidim. 
 
C) Punts informatius  
al carrer. 



TRINITAT 
NOVA 

L’ITB és un centre de Formació Professional de la família 
d’informàtica.  
 
Va començar fa poc més de 2 anys amb 150 estudiants. Avui té 500 
estudiants i 40 formadors/docents.  
 
Aquest curs ha sigut el centre més demandat de la família 
d’informàtica de Catalunya.  
 
Hi ha uns 100 estudiants de proximitat (Trini Nova, Trini Vella, Ciutat 
Meridiana, Roquetes...). 
 
Pel curs 21-22 arribarà als 700 estudiants, el màxim de l'edifici. Però 
el projecte ITB podria créixer i passar dels 1000 estudiants. 
 
ieTN, nou equipament educatiu de barri que va començar el 2017. 
 
Prop del 80% del seu alumnat prové de fora del barri. 
 
Eix singular transversal: arts audiovisuals 
 
La Llar d’Infants Airet, EBM TN i cicle infantil ieTN treballen de forma 
conjunta l’etapa 0-7.  
 
El projecte Baobab intenta impulsar iniciatives de lleure al barri. 
El CAU de la Trini es va donar de baixa.  
 
Els i les joves reclamen un espai per dur a terme activitats. Atraure a 
la franja jove amb lleure interessant al seu barri. 

DADES DE 
CONTEXT 
 
EDUCACIÓ 
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NOVA 

Les arts audiovisuals són un eix de treball singular i transversal a 
l’ieTN 
 
L’Ateneu Popular de Nou Barris és un equipament cultural de 
referència. 
 
El Casal de Barri ofereix activitats culturals obertes al veïnat i disposa 
de dos bucs d’assaig. 
 
El MUHBA realitza itineraris patrimonials a la Casa de l’Aigua. 
 
La Sala Hipòstila de la Casa de l’Aigua està legalitzada per albergar 
activitats culturals obertes al públic. 
 
L’entitat Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova està creixent en 
participants i realitza tallers de percussió per a infants i adultes. 
 
El 2024 s’instal·len les famílies que viuran a l’edifici d’habitatge 
cooperatiu amb la intenció d’obrir la planta baixa al veïnat.  
 
La cooperativa que ho gestiona vol fer un procés participatiu per 
determinar l’ús comunitari d’aquest local. 

DADES DE 
CONTEXT 
 
CULTURA 



OBJECTIUS 
 

Millorar els centres educatius i 
treballar per la presència 
d’estudis post-obligatoris al barri 

Millorar els hàbits saludables 
a través de l’esport i el lleure 

Reforçar el teixit comunitari, obrint 
els equipaments al barri i donant 
suport a les entitats existents. 

Avançar cap a l’equitat de gènere i 
reduir les desigualtats per l’origen 
cultural. 

Treballar la salut sexual i 
reproductiva, i la salut emocional. 

.... 

.... .... 

Homologar estudis cursats a 
l’estranger i regular persones 
en situació administrativa 
irregular 

Millorar la connectivitat WiFi al  
barri a través dels equipaments  
de proximitat 



IDEES INSPIRADORES 
SALES 
D’ACTES 
COMUNITÀRIES 

Es milloren o renoven 
les sales d’actes 
d’alguns centres 
educatius perquè 
esdevinguin un espai de 
programació cultural i 
comunitari de referència 
al barri, al marge de ser 
una potent sala d’actes 
per a l’escola. 



DINÀMICA DE 
TREBALL 

 
Dinàmica del debat: 
 
-Aclariments, dubtes. 
 
-Reflexió individual (5-10 minuts). 
 
 a) Tres fortaleses (què tenim) 
 b) Tres reptes (què volem) 
 c) Tres eines (com ho fem) 
 
-Posada en comú i debat. 
 
-Conclusions.  
 
 

 



DINÀMICA DE TREBALL 

FORTALESES (Què tenim?) + REPTES (Què volem?) + EINA (Com ho fem?)

EDUCACIÓ I CULTURA a TRINITAT NOVA
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