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Aquesta intervenció ens situa a la ciutat de Barcelona (Espanya).  Ens trobem al nord de la ciutat, a una de les principals entrades a
la ciutat on conflueixen una part dels vials més importants com és la Meridiana. Concretament ens trobem al barri de la Trinitat
Nova.

La Trinitat Nova és un dels 13 barris del districte de Nou Barris de Barcelona. No s'ha de confondre amb el barri de Trinitat Vella,
separat de la Trinitat Nova per l'Avinguda Meridiana. La Trinitat Nova sempre ha sigut un barri marginal, és el barri més pobre de
Barcelona, però en els darrers anys l'Ajuntament ha treballat per evitar-ho.

Té una superfície de 0,80 km² i la seva població al 2013 era de 7.551 habitants.

El barri està delimitat principalment pels carrers Aiguablava, Via Favencia, Garbí i per l'Avinguda Meridiana

El barri de la Trinitat Nova va sorgir durant els anys cinquanta com a conseqüència de la construcció d’habitatges socials a càrrec
del Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Obra Sindical del Hogar i l’Institut Nacional de la Vivienda. Té la típica configuració en blocs
envoltats d’espais enjardinats, i els habitatges són de dimensions reduïdes. També va patir l’habitual mancança d’equipaments,
serveis i comunicacions que caracteritzava els polígons d’aquest període, a més de la mala qualitat d’edificació, especialment pel
que fa a l’aluminosi i altres patologies estructurals. Els elements urbans més destacables del barri són el gran parc, en el qual es duen
a terme nombroses activitats lúdiques, i el carrer d’Aiguablava, que articula la part alta del barri i l’enllaça, per l’avinguda de
Vallbona, amb Torre Baró i tota la zona nord del districte. El barri ha experimentat una gran millora pel que fa a les comunicacions
gràcies a l’arribada, l’any 2000, de la línia 4 del metro, amb la nova parada de Trinitat Nova, i gràcies també a l’arribada de la línia
3 en els darrers anys. D’altra banda, la construcció del metro lleuger (línia 11), que neix a l’estació de Trinitat Nova i arriba fins als
barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, ha convertit el barri en un punt neuràlgic per a les comunicacions de la zona nord
del districte. Des de l’any 2007 es desenvolupa un projecte de regeneració urbana amb criteris de sostenibilitat i qualitat que inclou
accions per afavorir el desenvolupament urbà del barri i promoure la millora de vida dels veïns i les veïnes de la Trinitat Nova
mitjançant projectes socials i urbanístics cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Ajuntament de
Barcelona.
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