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RESUM 

 

El projecte es centra en el polígon de la Trinitat Nova, construït a partir de l’any 1953 i 

s’inicia en l’última etapa al 1963. Es troba situat al Nord de la ciutat de Barcelona, és un 

dels primers barris que ens trobem quan accedim per l’Avinguda Meridiana. 

 

La creació del polígon era resposta a la problemàtica de la massificació demogràfica que 

patia Barcelona en aquell moment, degut a la gran immigració que s’havia produït 

procedent de la resta de llocs del país; la proposta es va dur a terme a partir de 

promocions públiques que van donar lloc a un important nucli d’habitatge social. Tractant-

se d’un projecte ambiciós de gran dimensions i amb unes prestacions de serveis bastant 

complertes, les construccions es van realitzar amb tres promocions diferents, en aquest 

treball tractarem la del Patronat Municipal de l’Habitatge i la de l’Instituto Nacional de 

la Vivienda. 

 

La proposta del polígon de la Trinitat Nova està conformada per un total de 117 edificis 

en una superfície de 55 hectàrees. Degut a les condicions de desnivells de terreny, s’hi 

van formar diferents illes cadascuna amb un replanteig d’edificis diferent; intentant tot i 

així, la creació de zones verdes i de lleure per als habitants de la zona; destaquem 

també la centralització dels serveis comercials i de les activitats religioses i 

acadèmiques. 

 

El nostre objectiu és entendre de manera exhaustiva el projecte de barri i la seva 

realització, tenint en compte, les altres actuacions que s’estaven duent a terme a la 

ciutat en aquella època i així donar cabuda a tants habitatges de caràcter social. Primer 

de tot, s’ha dut a terme un estudi de barri resseguint les obres fetes per les entitats 

promotores públiques estatals i municipal que hi van intervenir. Per altre banda, 

comparar el projecte original de barri amb l’estat actual per tal de poder entendre amb 

més profunditat la seva evolució. 

 

Per tant, el nostre estudi ha comprés una anàlisi del barri a partir del projecte original i 

comparant amb l’estat actual. Estudiant els elements urbanístics que el caracteritzen i 

dels equipaments que es van creure oportuns en aquell moment. S’han estudiat els 

diferents edificis, per a poder explicar les seves característiques i arribar a comprendre 

els ¡habitatges del que es composa. Per a poder concloure el treball, s’ha realitzat un 

estudi dels processos constructius a partir de les memòries constructives dels blocs que 

ens ha estat possible. 
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1 PRESENTACIÓ PROJECTE DE BARRI 

 

La creació del nou barri de la Trinitat Nova coincideix amb l’acabament del període de  

l’autarquia soferta a Espanya en els anys 40, desprès de la Guerra Civil Espanyola 

(1936-1939). En el període d’autarquia, l’escassetat de vivenda és notori i ve condicionada 

per diversos factors. Primer s’han de tenir en compte tots els habitatges destruïts 

durant la guerra, la falta d’activitat constructora propiciada per la falta de primeres 

matèries com el formigó i l’acer i potser el factor més important, el flux migratori 

generat per la població rural que es dirigia a les ciutats industrialitzades, arribant així 

al milió i mig de persones.  

Posteriorment, amb la creació de relacions internacionals es va aconseguir disposar de 

més matèries primeres i béns de producció, dels quals en depenien directament la 

indústria i la construcció. En el cas d’Espanya, el conveni amb EEUU l’any 1953 va suposar 

una gran millora en el context econòmic nacional, just quan, el barri de la Trinitat Nova 

es comença a construir.  

 

 

 

 

1.1 Ubicació i superfície total del polígon 

 

El barri de la Trinitat Nova està ubicat al districte de Nou Barris, al nord-est de la 

ciutat de Barcelona. 

Queda limitat per l’Avinguda de la Meridiana, Via Favència, el carrer d’Aiguablava i el 

carrer de Garbí. Es situa actualment junt al Nus de la Trinitat, que el separa de la 

Trinitat Vella. Com ja hem mencionat a l’inici, pertany al districte de Nou Barris on 

s’agrupa als sectors populars de la ciutat. Més enllà de la Trinitat Nova, en les 

vessants de Collserola queden els barris de Torre Baró, Roquetes i Prosperitat, amb 

problemes urbanístics i socials similars.  

El polígon té una superfície total de 55 hectàrees. 

 

A continuació recollim les dades quantitatives del barri per tal de mostrar la seva 

grandària en l’espai que ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Plànol d’ubicació, el polígon de la Trinitat Nova es troba pintat de vermell. 
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1.2 Superfície total construïda 

 

Per a poder quantificar les superfícies hem realitzat l’estudi de les promocions per 

separat i així obtenir un total més acurat. 

Sent 56.000m2 de l’OSH, 59.970m2 del PMH i 46.266m2 de l’INV; la superfície total 

construïda és de 172.236m2. 

 

1.3 Superfície total construïda habitatges 

 

Partint amb la mateixa idea de l’apartat anterior, obtenim 44.790m2 de l’OSH, 64.854m2 

del PMH i 82.624m2 de l’INV, sent un total de 192.268m2

.
. 

 

1.4 Número total d’habitatges 

 

Em comptabilitzat un total de 3.367 habitatges, 1.154 de l’OSH, 1.076 del PMH i 1137 de 

l’INV. 

 

1.5 Superfície total construïda d’equipaments 

 

En el projecte inicial contemplaven tots els equipaments agrupats en una mateixa illa, on 

acollia l’escola, el centre cívic i la parròquia; amb un total de 15.175m2. Aquesta idea a 

sigut respectada fins a l’actualitat, tot i que en un dels edificis de l’INV s’hi va ubicar 

un centre de salut. 

 

1.6 Superfície total construïda comercial 

 

Els comerços es concentren en la mateixa illa que els equipaments a més a més, de 

tenir-ne de repartits pels edificis dels diferents organismes de construcció, sent així un 

total de 4.588m2. 

 

1.7 Superfície lliure 

 

Els espais lliures els em classificat en viari amb 9.458m2, parc i places amb 1.442m2, 

accessos i zones verdes dels edificis amb 1.875m2 i zones esportives de 2.247m2. 

 

Amb un total de 15.022m2. 

 

 

 

Figura 1.2 Emplaçament equipaments 

Figura 1.3 Vista aèria actual de l’illa d’equipaments en l’actualitat 
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2 EL BARRI DINS DE LA CIUTAT 

 

2.1 Situació prèvia de la zona 

 

El territori de la Trinitat presenta forts desnivells del terreny ja que es troba entre les 

darreres elevacions de la serralada de Collserola. 

Les rieres i les torrenteres de can Campanyà, del Ninyo, Calau i Parera travessen el 

territori del barri actual per arribar al riu Besós o a les terres planes de Sant Andreu; 

quasi bé totes han desaparegut, encara que es poden endevinar ja que molts carrers 

segueixen els seus cursos. 

 

Els documents més antics parlen de la primera construcció de la zona cap al 1143, donant 

peu a una petita capella dedicada a la Santíssima Trinitat; encara que segles més tard, 

durant la Guerra del Francès , el 1808, com a conseqüències de successos bèl·lics va ser 

destruïda per les tropes napoleòniques i ja no va ser aixecada de nou. 

 

 
 

 

Els torrents esmentats possiblement es refereixen a cases de camp amb conreus variats 

que es trobaven  al territori amb anterioritat el segle XIX, encara que se’n coneixen 

poques dades d’aquesta època. Al llarg del segle XIX, les activitats agrícoles van 

continuar i es parla de l’existència de cases de pagès com can Campanyà o can Calau. 

També es va intensificar determinats conreus com el de la vinya, de tal manera que el 

1872 encara es feien establiments per tal de plantar ceps als terrenys situats al final 

de l’actual carrer Palamós.  

2.1.1 Primeres activitats no agrícoles 

 

Com hem assenyalat, on actualment s’assenta el barri de la Trinitat Nova tenia un ús 

predominantment agrícola, però no va restar al marge del creixement i de les 

transformacions de la ciutat de Barcelona quan arran del segle XIX el creixement 

demogràfic resultat de la industrialització va crear noves necessitats. D’aquesta manera, 

el barri havia de servir per assentar usos i serveis donada la seva situació geogràfica.  

Els primers usos no agrícoles que es coneixen van ser les pedreres, que es van situar 

al peu del turó de les Roquetes. La línia del tren que anava del nord de Barcelona a 

Granollers va creuar les terres de la Trinitat el 1854, i la línia cap a Sabadell al 1855; 

va significar la ocupació dels indrets per grans vies de comunicació entre Barcelona i la 

resta del territori català.  

Ben aviat s’hi van establir les instal·lacions per aprovisionar d’aigua Barcelona, al 1825 

es va construir el primer aqüeducte  que portaria les aigües a la ciutat; però les obres 

més importants es van dur a terme al tombant del segle XX quan l’Ajuntament de 

Barcelona va portar a terme una política municipal per tal d’abastar d’aigua la capital 

intentant trencar el monopoli de la Companyia d’ Aigües de Barcelona. A la Trinitat Nova 

es van inaugurar al 1917 uns dipòsits que només servien per a la cloració i el tractament 

de l’aigua, activitat que es va mantenir fins al 1989; actualment estan tancats. 

L’aqüeducte, que en el tram entre el pont dels Tres Ulls i els dipòsits tenia una escala 

interior de cinc-cents graons, no va arribar a funcionar i va servir per a activitats com 

el conreu de xampinyons o àrea de jocs infantils1.  

 

 

                                                 
1 Informació obtinguda del volum referent al barri de la Trinitat Nova publicat a través de la col·lecció Els Barris d’Adigsa. 

Figura 2.1 Plànol anterior a la creació del polígon de la Trinitat Nova, 1947, la zona marcada és la situació en 

l’actualitat. Institut Cartogràfic de Catalunya 

Figura 2.2 Església de Sant Tarsici, en construcció i aqüeducte del Tres Ulls. Recull d’articles de la revista Rotllana.  
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Si bé, per la situació geogràfica la Trinitat Nova era un punt estratègic d’abastiment 

d’aigua també ho va ser per a l’abastiment d’electricitat a Barcelona, arribant ben aviat 

cables i torres d’alta tensió. 

Com la majoria del barris de les vessants altes de Collserola, la Trinitat Nova va quedar 

al marge de les instal·lacions industrials fabrils de l’ època ja que les dificultats d’accés 

i la topografia difícil eren un obstacle per a la indústria; trobem algunes fàbriques de la 

darreria del segle XIX com la Teneria Ibérica de San Andrés de Schimdt y Cía. que més 

tard va passar a ser propietat dels germans Bohigas. 

2.1.2 Inicis de la urbanització 

 

Les primeres construccions que van aparèixer al territori van ser  casetes d’estiueig al 

final del segle XIX, promogudes per les primeres parcel·lacions d’iniciativa privada. Al 

1897 apareix un dels projectes d’urbanització més importants del sector com a resposta 

d’un Pla d’Enllaços, va ser promogut per Manuel Sivatte amb la intenció de crear una 

ciutat jardí, amb el nom de Torre Baró fent així homenatge a la torre del que fou un 

castell medieval situat al turó més elevat de l’indret, però el projecte no es va arribar a 

desenvolupar en la seva totalitat; tot i que el que coneixem com a Trinitat Nova va 

quedar al marge d’aquesta actuació i de posteriors parcel·lacions. Els terrenys de 

Trinitat Nova eren fonamentalment camps de vinyes, exceptuant del destacable conjunt 

de cinc casetes unifamiliars amb jardí el carrer Palamós, el que avui coneixem com les 

Cases dels Carters.  

Aquest conjunt de cases que estaven bastides sobre parcel·les relativament grans (513-

748m2) tenien la façana al que s’anomenava carrer principal, de 25m d’amplada, que 

correspon a l’actual carrer de Palamós, i limitaven per darrera amb un carrer en projecte 

de 15 metres d’amplada; es creu que aquesta urbanització encara tenia lligam amb la 

ciutat jardí de Torre Baró projectada per Sivatte.  

La intenció de Manuel de Sivatte al capdavant de la companyia era dur a terme una gran 

operació immobiliària en tots aquets terrenys, urbanitzant una ciutat jardí a l’estil de les 

projectades poc abans a d’altres àrees de Collserola, com la gran ciutat jardí del 

Tibidabo o les de Sant Pere Màrtir o del Parc Güell. Amb aquesta finalitat, la Compañia 

de urbanización de las altures del NE de Horta va intentar construir un espai lúdic del 

qual en seria emblemàtica una edificació en forma de castell medieval situada al turó més 

elevat de la seva propietat, que havia de dedicar-se a casino; va ser la construcció 

situada en un del cims dels contraforts de les Roquetes que es coneix com la Torre del 

Baró. 

Es van posar a la venda però l’arribada de la Guerra Civil de 1936-1939 va aturar les 

vendes fins l’any 1951 que Narcís Albertí Thomas va adquirir la última propietat que poc 

menys d’un any després va vendre per tal de formar part de la construcció del polígon. 

 

 
 

2.2 Relació amb el teixit preexistent 

El barri de la Trinitat Nova parteix des de zero des d’un punt de vista urbanístic. Abans 

de que els organismes representatius promoguin la construcció dels blocs d’habitatges, 

l’emplaçament no contenia cap via principal, encara que estava ja delimitat per la Via 

Favència al sud i l’Avinguda Meridiana a l’est. La serralada de Collserola fa de frontera 

a l’oest i a l’extrem Nord. Entre els anys 1953 fins el 1973 s’acaben de construir el total 

de polígons que van acabar formant el barri parcel•lant i edificant antigues finques 

adquirides per l’administració en els anys previs d’urbanització. El teixit interior del barri 

ha sofert diverses modificacions amb les actuacions previstes als primers plans parcials 

d’Ordenació del teixit. Aquests plans parcials, a part de contemplar l’adequació a la 

xarxa viària bàsica, adaptant-la tot lo possible a la topografia i pendent del terreny i 

classificant-la en tràfic rodat o carrer per a vianants, dibuixava una mínima 

infraestructura d’aigua i clavegueram absolutament necessària.  

El teixit viari del barri de la Trinitat Nova es caracteritza per la peculiaritat de les 

seves pendents al estar situat a la falda de la serralada de Collserola i per la 

necessitat de crear nous punts de connexió amb la xarxa viària de la ciutat. Les vies 

principals d’accés al barri amb tràfic rodat són perpendiculars a la via Favència, com el 

carrer Palamós, s’Agaró i Aiguablava. Aquest darrer ha sigut l’últim carrer en completar-

se el seu teixit, juntament amb el carrer de Chafarinas, l’únic carrer de vianants al barri, 

gràcies a la redacció del projecte de remodelació del sector Trinitat - Torre Baró – 

Vallbona. Aquestes vies principals són tallades per els carrers secundaris, els quals 

aprofiten la pendent del terreny, la qual oscil•la entre els 5-15%. 
 

 

Figura 2.3 Estat actual de l’accés d’una de les cases dels carters que queden encara en peus en el barri de la Trinitat 

Nova. 
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2.3 Operacions contemporànies a Barcelona 

El nucli urbà de la Trinitat Nova pertany al districte de Nou Barris, la qual engloba 14 

nuclis urbans situats al nord de la ciutat, entre la serralada de Collserola i l’Avinguda 

Meridiana. Els polígons anteriors a la construcció del barri de la Trinitat Nova (Torre 

Llobeta, Vivendes del Governador, Meridiana) tenen com a tret comú el desordre i 

desequilibri que patia l’urbanisme a causa del període autàrquic, fent aparèixer petits 

nuclis urbans amb un projecte inicial que ometia tot objectiu integrador amb la ciutat.  
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3 ENTITATS PROMOTORES 

 

La neutralitat d’Espanya durant la primera Guerra Europea va provocar una equívoca 

eufòria econòmica. Els seus efectes, combinats amb situacions explosives en el camp 

espanyol i amb un procés de la relativa expansió industrial, van fer créixer l’efecte  

migratori de camp-ciutat.  

A Barcelona aquest fenomen es va veure agreujat desprès de la guerra civil. I on es va 

sentir especialment fou a les zones altes de Sant Andreu, així que a partir dels anys 50 

es va fer necessària la redacció de Plans Parcials d’Ordenació per zones o barris. Això, 

estava molt condicionat al baix poder adquisitiu de les noves classes obreres, ja que les 

forçava a marxar a terrenys allunyats i de baix valor o bé a les zones degradades de la 

ciutat. Per a donar solució  a la massificació i als poc recursos de la població, es van 

crear entitats encarregades a executar projectes amb uns costos mínims i en 

conseqüència, oferint unes infraestructures moltes vegades precàries. 

En el cas de Trinitat Nova, hi van haver tres entitats promotores involucrades en el 

procés de creació del barri; el Patronat Municipal de l’Habitatge, el Instituto Nacional de 

la Vivienda i l’Obra Sindical del Hogar (plànol nº3). 

 

3.1 Promotors 

3.1.1 Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) 

 

És un organisme de l'Ajuntament de Barcelona que va ser fundat l'any 1927 amb la 

finalitat de promoure habitatges de preu assequible per atendre les diferents 

necessitats socials de Barcelona.  

 

Les actuacions urbanístiques del PMH es caracteritzen per aplegar diverses tipologies 

d’habitatge en un mateix polígon aplicant un ordenament atractiu i diferent als polígons 

contemporanis executats per altres organismes. Tot i així, els habitatges eren econòmics 

i presentaven uns dèficits constructiUS molt grans.  

 

Va ser el primer organisme públic, i l’últim, que va començar a construir habitatges a la 

Trinitat Nova. Una part de les construccions realitzades van ser de baixa qualitat i fins i 

tot, en alguns casos, construïdes en zones poc idònies i perilloses degut a les condicions 

del terreny. 

 

 

 

3.1.2 Instituto Nacional de la Vivienda (INV) 

 

El Instituto Nacional de la Vivienda es va crear al 1939 amb la missió  fomentar la 

construcció de vivendes y assegurar el seu aprofitament. Aquest organisme depenent del 

Ministerio de la Vivienda tenia, segons el Decret de 22 de febrer de 1952, l’encàrrec de 

dur a terme un pla per construir 10.000 vivendes de categoria modesta per a les que 

aleshores anomenaven oficialment classes productores a la ciutat de Barcelona i a les 

zones industrials de la província sobre solars cedits pels ajuntaments. Aquest organisme 

s’atorgava  diverses atribucions: 

- Dictar les ordenances de construcció de les vivendes protegides 

- Formular plans generals 

- Distribuir i repartir els beneficis econòmics 

- Fixar el valor en venda i de lloguer de les vivendes 

- Aprovar i qualificar els projectes de construcció de les vivendes protegides 

- Intervenir y concertar els préstecs a concedir per les entitats de crèdit  

- Imposar sancions 

- Proposar reformes legals en matèria de vivendes protegides 

Posteriorment va passar a dependre de la Organización Sindical, al Ministeri de Treball i 

més tard al Ministeri de la Vivienda quan es va crear al 1957. 

 

En general, va fer poques actuacions directes ja que bàsicament es limitava a donar 

suport a les constructores dels organismes oficials, en canvi, el grup de la Trinitat Nova 

va ser de les poques promocions en les quals hi va actuar directament. 

 

3.1.3 Obra Sindical del Hogar (OSH) 

 

Va ser un organisme creat amb la finalitat de solucionar el problema d’habitatge de les 

classes treballadores i va pretendre crear un estil arquitectònic propi que representés 

les seves inquietuds i la manera que tenien de sentir el Nacionalsindicalisme.  

A Barcelona, les seves actuacions es van començar a dur a terme a partir del 1942, on 

les seves construccions donaven suport a la construcció de blocs de cases protegides 

destinades a col·lectius de treballadors afiliats a diferents seccions sindicals. 

A la dècada dels cinquanta comença a construir d’una manera ràpida polígons 

d’habitatges per a treballadors no qualificats i amb pocs recursos, oferint així una 

vivenda amb requisits mínims i per tant amb un preu de venda baix i assequible; només a 

Barcelona va sobrepassar els 8.500 habitatges.  

 

Pel que fa a l’actuació a la Trinitat Nova, va edificar un total de 1.154 habitatges 

distribuïts en cinc illes de cases que ocupen una superfície de 5,6ha. El projecte es va 

Figura 2.1 Barraquisme a les vessants de Collserola 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, núm. 60. 
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presentar a la Sección de Arquitectura del Instituto Nacional de la Vivienda el 3 de 

setembre de 1954, i es va aprovar el 17 de mar del 1955. Es va desenvolupar en tres 

fases: la primera de 276 vivendes, la segona i la tercera de 434 i 444 vivendes 

respectivament. 

 

 

3.2 Procés de creació 

3.2.1 Decisions inicials 

Els primers anys de la dècada del cinquanta van ser decisius per a la historia de la 

Trinitat Nova, ja que es van aixecar de la nit al dia més de 3.000 habitatges enmig de 

camps i vinyes. Per a donar solució al creixement demogràfic de la ciutat, tot i que una 

bona part de la població immigrada, però, es va agrupar en espais marginal on ben aviat 

s’hi van ubicar barraques. 

 

Per a l’actuació de la creació del polígon es van repartir les construccions entre els 

tres organismes esmentats. La iniciativa municipal va ser la primera en actuar i el 1953 

el Patronato Municipal de la Vivienda va començar a bastir els primers blocs. Poc 

després, al 1954 va ser l’Obra Sindical del Hogar i un any més tard van començar les 

actuacions del Instituto Nacional de la Vivienda. Cadascuna de les actuacions, tot i 

l’aparent uniformitat tipològica en blocs aïllats, es va pretendre des del primer moment 

seguir unes característiques morfològiques i socials per tal de jerarquitzar el barri, 

diferenciant unes de les altres. 

 

 

 

  

El barri inicial no tenia industria, comerç ni cap activitat tot i que si havien estat 

projectades al planejament del barri aprovat l’any 1957 per l’arquitecte municipal  Josep 

Soteras i Mauri, per tant només si trobaven edificis en blocs d’habitatges. L’element 

d’identitat d’aquesta zona era la proximitat de les infraestructures que donaven abast 

d’aigua i energia per a tota la ciutat de Barcelona. Durant dècades, la Trinitat Nova va 

ser la porta d’entrada de Barcelona pel que fa al subministri d’aigua i electricitat. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 i 3.2 Carrers en plena urbanització, es pot apreciar clarament com les obres no seguien un curs 

adequat donant lloc al barraquisme i la precarietat de seveis. 
Figura 3.4 La situació era crítica 

Figura 3.3 Via Favència amb 

torres d’alte tensió a mitjans 

dels anys seixanta. Cuadernos 

de Arquitectura y Urbanismo, 

núm. 60 
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3.2.2 Adquisició del sòl 

El sòl sobre on es construirà el polígon es tractava d’una zona molt fragmentada en 

propietats destinades al conreu i a les vinyes.  

Els terrenys per bastir el blocs van ser cedits per l’Ajuntament de Barcelona el 16 de 

juliol de 1953, que anteriorment havia aconseguit comprant diverses finques, entre les 

quals figura part de la propietat que la família Sivatte havia venut el 1951 a Narcís 

Albertí i Thomas, i que al 1952 va ser adquirida pel consistori barceloní. 

 

3.2.3 Planejament 

 

El planejament del barri de la Trinitat Nova no va ser aprovat fins el 26 de juny de 1958, 

quan la majoria del edificis ja estaven en construcció i alguns fins i tot habitats. 

L’Ajuntament de Barcelona va proposar la redacció d’un Pla Parcial al gener de 1957 per 

tal de legalitzar la urbanització de tot el sector que es delimitava entre la Via Favència, 

la línia del ferrocarril del nord i la futura carretera d’enllaç amb les Roquetes. 

 

 

Es va procedir a la revisió de les alineacions vigents per a adaptar l’estructuració de les 

illes i de la xarxa viaria a les necessitats del programa d’edificació i adaptant-la en el 

possible a la topografia i al pendent del terreny. A més, es va tenir en compte 

l’economia d’urbanització i la organització del conjunt com unitat residencial; ordenant el 

barri de 35ha en grans illes obertes que aplegaven blocs aïllats envoltats d’espais 

verds, per a poder allotjar a unes 17.500 persones. 

 

Donada la situació urgent de demanda d’habitatge i un sector de la construcció feble, es 

va estudiar la seva organització, com un barri amb vida pròpia, en funció del nombre 

d’habitants i de la seva situació dins el nucli de la Santa Engràcia, dependent de Sant 

Andreu. Creant així una parròquia al nou barri, la qual seria el punt cèntric i important 

alhora de realitzar les obres de urbanització. El nucli de Santa Engràcia s’organitzava en 

tres agrupacions parroquials d’uns 20.000 habitants cadascuna: la de la Santa Engràcia, 

pròpiament dita, la de Roquetes i la de la Trinitat Nova;  la parròquia li donava un paper 

estructurat al barri i s’hi reflectia el catolicisme paternalista.  

 

Pel que fa als serveis, en el barri de la Trinitat Nova la parròquia era al centre, tal i 

com s’observa en la proposta de Soteras (fig. 3.6 i 3.7). Aquesta s’havia d’allotjar, en el 

centre cívic, situat junt al Passeig que, procedent de la Via Favència, penetra dins el 

barri. La idea consistia en tenir l’Església Parroquial amb tots els serveis annexos. A 

més hi constaven altres serveis com el mercat, situat en una illa destinada a edificis 

públics i un cinema. Al voltant del nucli de serveis es centrarien les activitats comercials 

principals apart del grups de botigues i el forn de pa establerts en els edificis del 

Patronat Municipal de la Vivenda. També s’hi van preveure edificis destinats a l’ús públic, 

com una llar d’infants i tres escoles. Quedant així, el centre comprès entre els carrers 

Palamós, la Fosca, Pedrosa i el de Las Chafarinas. 

 

 
Figura 3.5 Plànol de parcel·lació del terrenys del futur polígon. Arxiu Municipal Contemporani Figura 3.6 Plànol d’alineacions i rasants. Arxiu Municipal Contemporani 
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La ubicació dels blocs en cada una de les illes anava a criteri del projecte proposat per 

a cada un dels organismes encarregats. Com a tret general, el edificis del INV van ser 

projectats amb la idea de ser la cara o muralla del barri, sent els edificis més curosos i 

treballats a nivell d’acabats de façana i amb unes alçades més elevades; a l’interior del  

barri s’hi troben les edificacions de l’OSH i del PMH on clarament s’ observa la baixa 

qualitat constructiva deguda a l’ intenció de complir només amb els requisits mínims 

d’habitabilitat. 

 

Figura 3.7 Plànol del projecte original d’ordenació del barri, veiem com les zones d’equipaments marcades en vermell esdevenen el centre d’ordenació del barri, resseguint clarament les vies importants. 

Arxiu Municipal Contemporani 
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3.3 Fases d’execució 

 

Per a poder explicar i entendre les fases de creixement del barri, primerament fem un 

desglossat tenint en compte els tres organismes promotors que actuen en la construcció 

del barri, ja que cadascun basteix els edificis amb independència dels altres organismes. 

 

- OSH 

- 1ª fase – 1954: 276 habitatges. 

- 2ª fase: 434 habitatges. 

- 3ª fase: 444 habitatges. 

- PMH 

- 1ª fase - 1953: 597 habitatges. 

- 2ª fase- 1959: 176 habitatges. 

- 3ª fase - 1959: 75 + 22 habitatges amb botiga. 

- 4ª fase – 1963: 156 habitatges. 

- 5ª fase- 1970: 50 habitatges (bloc amb soterrani). 

- INV 

- 1ª fase – 1955: 464 habitatges. 

Amb un pressupost inicial de 25.890.00 ptes., que posteriorment es va 

ampliar fins a 33.371.894 ptes. 

- 2ª fase – 1963: 673 habitatges + 34 botigues. 

Amb un pressupost inicial de 50.233.148 ptes. i va acabar costant 76.998.772 

ptes. 

 

Creiem necessari dividir aquestes fases en dues etapes, remarcant l’abans i el després 

de la redacció del Pla Parcial que és aprovat l’any 1958, ja que a partir d’aleshores 

s’intenta seguir l’ordenació del barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMH 1ª fase OSH 1ª, 2ª i 

3ª fase 

  INV 1ª fase 

PLA PARCIAL 

    1957 

1955 1954 1953 1959 

1963

 
 1955 

 1970 

  PMH 2ª i 3ª fase 

INV 2ª fase 

PMH 4ª fase 
  PMH 5ª fase 

Figura 3.9 Cronologia d’inicis d’obres, agafant com a referència d’un abans i un desprès per a l’ordenació del barri, la redacció del Pla Parcial. 

Figura 3.8 Ortofoto del barri al 1956 
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4 ORDENAMENT DEL BARRI 

 

Com bé s’observa en el plànol d’ordenament del planejament que es va projectar l’any 

1957, la intenció era agrupar totes les edificacions que s’havien construït sense cap 

ordenament previ conjunt, ja que els organismes promotors eren diferents. Les 

edificacions dutes a terme per l’Instituto Nacional de la Vivienda constituïen una mena de 

muralla o cara exterior del barri, ja que es troben agrupades en les illes exteriors, les 

quals són allargassades, amb edificis de més altura i major qualitat constructiva. A 

l’interior del barri, es localitzen els equipaments en una illa central, i en les restants 

illes interiors es distribueixen les diferents intervencions per part del Patronat Municipal 

de l’Habitatge.  

Pel que fa als criteris adoptats pels promotors que van executar les primeres 

promocions a la Trinitat Nova s’ha de destacar com a característica positiva la 

metodologia emprada en agrupar les edificacions amb l’objectiu d’afavorir la relació entre 

els habitatges i els espais lliures interiors. 

Tipus d’ordenament: 

 

Generalment, els blocs d’habitatge estan emplaçats en illes semiobertes de manera 

discontinua o  aïllada. 

Pel que fa a la volumetria s’han tingut en compte tres variables: 

- L’alçada dels blocs, la qual oscil•la de PB+3PP a PB+7PP. (plànol núm. 3) 

- La relació de les edificacions amb el carrer, la qual es presenten alineades a vial, 

recolzades flexiblement a vial, o lliures. 

- El tipus edificatori: Es presenten al barri de la Trinitat Nova diferents tipologies, 

les quals s’enumeren a continuació: 

Bloc lineal 

Blocs lineals discontinus 

Volumetria complexa 

Blocs aïllats de disposició flexible per adaptació topogràfica. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte es l’ús que se’n dona de la planta baixa, la qual pot 

acollir només locals comercials, només habitatges, o un ús mixt comercial-habitatge. 

Aquest fet influeix en que els blocs que es destina tota la planta baixa a ús comercial 

acostumen a tenir més altura, com són exemples els edificis de tipologia B (plànol núm. 

32 al 36) i de tipologia F (plànol núm. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’expliquen les illes on són emplaçats els polígons d’habitatges construïts 

per l’Instituto Nacional de la Vivienda i el Patronat Municipal de l’Habitatge. S’ha cregut 

adient distribuir-les en illes exteriors i illes interiors ja que a diferència de les interiors, 

les primeres només contenen una tipologia de bloc, construïda per l’INV, a diferència de 

les interiors que apleguen tal i com s’ha explicat, els blocs d’habitatges construïts pel 

PMH.  

 

Fig. 4.1. Plànol d’ordenament del barri, les illes ombrejades en color verd són les exteriors i les liles les illes interiors.  
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4.1. Illes exteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illa 1 

 

 

La primera illa d’estudi està continguda entre el carrer de Garbí, carrer de s’Agaró, 

carrer de sa Tuna i l’Avinguda de la Meridiana. Degut als desnivells del terreny les 

alçades dels edificis varien en el nombre de plantes, sent de PB+7 les d’arran a 

l’Avinguda Meridiana i de PB+4 i PB+5 les interiors. 

 

Com bé hem remarcat varies vegades, les grans dificultats d’urbanització i organització 

dels espais és degut a la mala topografia del lloc, així que van idear passos de connexió 

entre els carrers de diferents nivells i donant una molt bona solució per accedir als 

habitatges. Actualment, s’hi ha fet remodelacions per a donar possibilitat d’accés a 

persones amb discapacitats tot fent rampes; encara que encara en queden moltes per 

executar.  

Els habitatges situats en cantonada exterior compten amb balconeres a diferència dels 

habitatges en cantonada interior, que degut al retranqueig existent entre edificis, tenen 

emplaçats els balcons en el pla de façana. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fig. 4.2. Plànol d’ordenament de les illes exteriors. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.3. Plànol de l’illa 1.  

Fig. 4.4. Fotografies de les façames dels edificis 1 i 3 

Fig. 4.5. Façana edifice 2   Fig. 4.6. I 4.7 Accessos principals edifice 3 

Fig. 4.9 Accés a la façana 

posterior. Edifici 2. 

Fig. 4.9 Accés 

lateral edifici 6 
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Illa 2 

 

 

 

L’illa està continguda entre els carrers de sa Tuna, carrer de s’Agaró, carrer de la 

Llosa i l’Avinguda de la Meridiana. Es composa amb edificis de PB+7 i PB+4, sent els 

últims els que queden a l’interior de la illa i deixant a la cara exterior del barri els més 

alts. Aquests edificis s’han disposat formant tres agrupacions, dos amb tres edificis 

intercalats i un altre de quatre, de manera que dóna una visió d’un edifici únic ja que són 

dos edificis en un sol bloc i es troba al mig de la illa; respectant una simetria a banda i 

banda. 

Com a la illa anterior, s’hi van projectar camins per connectar els carrers de s’Agaró i 

l’Avinguda Meridiana, d’aquesta manera també oferien espais verds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Plànol de l’illa 2.  

Fig. 4.10  Plànol d’ordenament de les illes exteriors. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.12 I 4.13. Façanes posteriors dels edificis 35 i 39. 

Fig. 4.15 i 4.16.  Accessos de connexió de 

l’illa amb l’Avinguda Meridiana a través de 

carrers travessant l’ illa. 

 

Fig. 4.14 Façana lateral edifici 35 
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Illa 3 

 

 

L’illa 3 està delimitada pels carrers de la Llosa, de  s’Agaró, de Platja d’Aro i l’Avinguda 

de la Meridiana.  

Es composa de tres edificis, dos d’ells d’altura PB+4 units formant un únic bloc i el 

restant sobresortint de PB+7, respectant la visió de les altres illes. 

Tota la illa es troba envoltada de zona enjardinada amb accessos directes des del carrer 

fins a la porta principal de l’edifici. L’ illa ofereix un espai d’aparcament tancat 

actualment, entre l’accés de l’Avinguda Meridiana al barri i els espais verds de la 

mateixa.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fig. 4.17. Plànol d’ordenament de les illes exteriors. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.18. Plànol de l’illa 3.  

Fig. 4.19. Façana principal de l’edifici 44.  

Fig. 4.16. Façana lateral 

de l’ edifici núm. 45. 

Fig. 4.20 i 4.21 Façanes laterals edifici 44 i 45 

Fig. 4.22. Espai d’aparcament tancat. 

 

Fig. 4.23. Accés principal edifici 44 
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Illa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’illa 4 està continguda entre els carrers de s’Agaró, carrer de la Pedrosa, carrer de 

Palamós i Via Favència. S’han disposat 3 grups de 2 edificis cadascun de PB+4, com tota 

la resta exceptuant els edificis que es disposen amb retranqueig, que per 

característiques del terreny són de PB+6 donant una línia d’edificis esglaonats com els 

paral•lels a Avinguda de la Meridiana. Tots ells estan disposats en el perímetre de la illa 

creant un espai interior. 

 

Al ser una illa de unes dimensions prou grans per a un terreny tan accidentat, les 

diferents cotes de nivell a l’interior de la illa s’han solucionat creant espais esglaonats 

verds i un parc infantil en quatre alçades diferents, connectats mitjançant rampes i 

escales, per les quals es pot accedir a qualsevol dels carrers que delimiten l’illa un cop 

hi ets a dins. 

 

 

 

 

Fig. 4.24 Plànol d’ordenament de les illes exteriors. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.25. Plànol de l’illa 4.  
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Fig. 4.26.  Façana principal de l’edifici 82 i 83. Fig. 4.27. Façana principal de l’edifici 81. 

Fig. 4.29. Façana principal de l’edifici 75. Fig. 4.28.  Façana ppal. de  

l’ edifici 78. 

Fig. 4.30. Accés a l’espai interior de l’ illa carrer Pedrosa. 

Fig. 4. 31. Accés pel carrer Palamós. Fig. 4. 32. Accés per Via Favència.  

Fig. 4.33. Camp de joc en l’interior de l’illa. Fig. 4. 34. Zones verdes i zona infantil en l’interior de 

l’illa. 

Fig. 4. 35. Zones verdes esglaonades. Fig. 4. 36. Interior de l’illa. 
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Illa 5 

 

 

 

L’illa 5 està compresa entre els carrers de Palamós, carrer de la Fosca, carrer de las 

Chafarinas i Via Favència. Com succeeix a l’ illa anterior, la cara de Via Favència es 

presenta esglaonada en PB+4 i PB+6 però amb la variant que els tres edificis que donen 

a l’interior del barri són de PB+5.  

Compta amb escales a l’interior de la illa per a accedir al carrer de la Chafarinas, el 

qual és de vianants i on també s’hi ha adequat unes rampes per accedir al Centre 

d’Atenció Primària del barri emplaçat a la part superior de l’illa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.37. Plànol d’ordenament de les illes exteriors. Es destaca l’illa explicada a continuació. 
Fig. 4.38. Plànol de l’illa 5.  



 Estudi del teixit residencial del polígon de la Trinitat Nova (inici 1953). Instituto Nacional de la Vivienda i Patronat Municipal de l’Habitatge. 

  

 

20 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.39.  Façanes principal i posteriors dels edificis 66 I 68.   Fig. 4.40.  Façanes posteriors de l’edifici 72.   Fig. 4.41.  Escales a l’interior de l’illa. Fig. 4.42.  Zona d’aparcament en l’interior de l’illa. 

Fig. 4.43.  Accés a l’illa des del carrer de la Fosca. 
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Illes 6 i 7 

 

 

 

Dins aquestes dues illes s’emplacen sis edificis construïts per l’INV. Se situen al 

capdamunt del barri de tal manera que des de les Roquetes, es complís l’objectiu de 

crear un efecte muralla per pretendre donar una bona imatge del conjunt tot ocultant 

les edificacions més precàries. Constitueixen el límit entre la Trinitat Nova i el barri de 

les Roquetes, junt amb el carrer d’ Aiguablava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compten amb una extensió de zones verdes i d’accessos més elevada, ja que la zona 

tampoc no permetia construir més; el terreny és més accidentat ja que es troba més a 

prop de les vessants de la muntanya, l’única zona viaria és la del carrer de la Pedrosa 

actualment. Els edificis són de PB+4 i de PB+5. L’espai que no és ocupat en l’ illa 6 pels 

edificis de l’INV se situen una part dels edificis executats per l’Obra Sindical del Hogar. 

 

 

Fig. 444. Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.45  Plànol de l’illa 6 i 7.. 
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Fig. 4.46 Vista de l’illa des del carrer Pedrosa. En primer 

terme la façana principal de l’edifici 62. 
Fig. 4.47.. Accessos a l’illa 6 des del carrer de la Fosca. 

Fig. 4.48. Accessos a l’illa 7 des del carrer Aiguablava. 
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4.1.1. Tipologies d’edificis de l’ Instituto Nacional de la Vivienda 

 

Tal i com s’ha esmentat abans, les illes exteriors només tenen esplaçats blocs 

d’habitatges que responen a una tipologia construïts per l’Institut Nacional de la 

Vivienda entre els anys 1953-1957. Aquest organisme va bastir un total de 117 edificis al 

polígon de la Trinitat Nova.  

 

S’hi troba una tipologia amb tres variacions. Dins de cadascuna d’aquestes com ja s’ha 

esmentat, les divisions i el número d’habitacions per habitatge pot variar segons els 

metres quadrats de la planta.  

 

Amb aquest format de bloc es va fent com un trencaclosques, en el B.1 que es tracta 

d’un edifici aïllat es disposen en forma de zig-zag, el B.2 amb el seu simètric forma un 

bloc i junt amb el B.3 forma un bloc únic, el nº73 (Veure plànol nº2 de numeració de 

blocs i veure plànol nº9 de blocs de l’Instituto Nacional de la Vivienda). 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS BLOCS TIPUS B:  

 

- Alçada de 4 pisos i planta baixa a 7 pisos i planta baixa. 

- Escala exterior als extrems. 

- Petit replà en cada planta amb 4 habitatges. 

- Façanes amb balcons.  

- Disposen de patis interiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apareixen : 

 

BLOC TIPUS B.1: Edifici aïllat que presenta retranqueig formant un zig-zag. Són 36 

edificis en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC TIPUS B.2: Edifici que amb un de simètric formen un bloc. Hi han 7 edificis en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC TIPUS B.3: 1 edifici que conjuntament amb un bloc format amb dos edificis B.2. 

esdevenen un sol bloc.  

 

 

 

Fig. 4.49 Bloc tipus B.1.  

Es presenta de forma aïllada. 

Fig. 4.50 Bloc tipus B.2.  

 

Fig. 4.51 Bloc resultant amb 

la simetria del bloc tipus 

B.2.  

 

Fig. 4.52 Bloc tipus B.2.  

 

Fig. 4.53 Bloc resultant amb la unió de 

dos blocs tipus B.2 amb un bloc tipus B.3.  
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4.1.2. Tipus d’habitatge del Instituto Nacional de la Vivienda 

 

Pel que fa als habitatges, ofereix bàsicament només un tipus d’habitatge, el qual hem 

anomenat B, la diferència es troba en les superfícies segons si es tracta de tipologia 

del bloc B.1 o B.2 i B.3, ja que els dormitoris són més petits perquè el pati de llums 

ocupa part del seu lloc; per tant tenim habitatges que oscil•len entre 53 i 87m2. En algun 

segurament només s’hi troben només 2 dormitoris. (vegeu plànol nº 37 i 38) 

 

 

Quadre núm. 1: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estança Superfície 

Rebedor 3’21 m2 

Bany 3’55 m2 

Cuina 6’73 m2 

Menjador 11’21 m2 

Habitació 1 6’84 m2 

Habitació 2 10,00 m2 

Habitació 3 12’86 

Safareig 2’21 m2 

TOTAL 60,00 m2 

Figura 4.54 Habitatge tipus B. 
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4.2. Illes interiors. 

 

Illa 8 

 

 

 

L’illa està delimitada pels carrers de Garbí, carrer de s’Agaró, carrer de Palamós i 

carrer de sa Tuna, en l’extrem nord del barri de la Trinitat Nova. La construcció de les 

promocions per part del PMH es van iniciar en aquesta illa (la que té menys superfície) 

l’any 1953. Tres dels edificis, de PB+2PP, estan units per una de les seves arestes 

formant un retranqueig per tal de tenir les mitjaneres lliures i aconseguir més superfície 

d’il•luminació en els habitatges. 

Estan a una cota diferent al darrer edifici, de PB+3PP, el qual es presenta paral•lel al 

carrer Palamós, i a la seva mateixa cota. Els 4 edificis tenen l’accés principal pel carrer 

s’Agaró deixant espai verd entre el vial i la línia de façana, fent que la illa no contingui 

cap espai intern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.55. Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.56 Plànol de l’illa 8.  

Fig. 4.57 Façana principal de l’edifici 7.  Carrer de s’Agaró. 

Fig. 4.58 Façana posterior de l’edifici 7.  Carrer de Palamós. 

Fig. 4.60.  Façana posterior de l’edifici 10. Carrer de Palamós. 

Fig. 4.59 Façana principal  de l’edifici 10.  Carrer de s’ Agaró. 
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Illa 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.61 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.62 Plànol de l’illa 9.  
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L’illa està delimitada pels carrers de sa Tuna, carrer de Palamós, carrer de s’Agaró i 

carrer de la Llosa. Conté 9 edificis de PB+3PP distribuïts per tot el seu perímetre. Com 

en l’illa anterior, és interessant la resolució de l’emplaçament dels edificis ja que es va 

tenir en compte la morfologia del terreny, la qual obliga a crear un espai interior que es 

resol amb una plaça, la qual està per sobre de 8 metres des del punt més baix de l’ illa. 

Aquest espai, juntament amb el que apareix en l’illa 4, són els únics on s’utilitza 

l’interior per a crear un espai públic, ja sigui parc-jardí o plaça. En aquest cas cal 

destacar la Torre del Rellotge, la qual no deixa de ser l’element de comunicació vertical 

d’un dels edificis coronat amb un rellotge, el qual va ser regalat pel ministre de 

governació, Blas Pérez González, l’any 1953. Els edificis estan alineats paral•lelament als 

carrers on els edificis formats per un bloc tenen els accessos, a diferència dels altres, 

que els tenen a la zona interior. Aquests accessos es resolen a partir de crear voreres 

a la mateixa cota de l’edifici que envolten.  

Els edificis aïllats presenten el retranqueig esmentat anteriorment i en els restants, els 

edificis que conformen els blocs d’habitatges no estan a la mateixa cota per tal 

d’adaptar-se al terreny, variació que apareix només en els casos on aquest és més 

pronunciat. L’ illa té una entrada de carrer sense sortida en el carrer de s’Agaró la qual 

s’utilitza per aparcar automòbils i dos passos per tal d’anar directament del carrer de 

s’Agaró al de Palamós creuant l’illa. El traçat d’aquests passos es comunicaran amb el 

de les illes pròximes aprofitant els desnivells del terreny. En l’extrem sud, en el carrer 

de la Llosa, el pendent del terreny obliga a disposar els edificis en una doble alineació 

fet que obliga a crear un pas, el qual es comunica amb el carrer sense sortida esmentat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.63 Façanes principals i posteriors dels edificis 26 I 27. 

Fig. 4.64 La Torre del Rellotge.  Fig. 4.65 Façana principal de l’edifici 30. S’observa la variació 

formal en els passadissos, per tal de donar solució al desnivell 

del terreny. 

Fig. 4.66 Façana lateral de l’edifici 31 i accés al carrer sense sortida.  

Fig. 4.67 Pas per a 

vianants en l’extrem sud 

de l’illa.  

S’observa la façana 

principal de l’edifici 32. 

Fig. 4.68 Accés pel carrer de sa Tuna. 
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Illa 10 

 

 

 

L’illa està continguda entre els carrers de sa Tuna, carrer d’Aiguablava, carrer de 

Palamós i carrer de la Llosa i té emplaçats 15 edificis de PB+3PP. Els edificis aïllats 

tornen a estar units amb retranqueig, a diferència dels altres que es distribuieixen per 

conjunts de dos blocs amb les façanes principals confrontades fent que els accessos als 

edificis es continguin. Aquesta solució situa els balcons dels habitatges encarats cap a 

l'exterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.69 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.70 Plànol de l’illa 10.  
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Els edificis estan distribuïts per tota la superfície de la illa de manera equitativa, 

creant espais lliures entre aquests. Aquests espais s’aprofiten de dos maneres: per una 

banda trobem zones d’aparcament i per una altra zones verdes. L’alineació a rasant es 

presenta més a l’interior de l’illa pel carrer Aiguablava que pel carrer Palamós. A 

mesura que el carrer Aiguablava baixa cap al sud s’observa com la cota de nivell de l’illa 

és superior a la del carrer.  

Els accessos a l’illa, allà on la cota de nivell del carrer és més baixa es resolen 

mitjançant escales. Això succeeix al llarg del carrer Palamós. Actualment els blocs 

d’habitatges d’aquesta illa estan en procés d’enderroc. Aquest fet és degut als projectes 

de remodelació que estan encara en procés d’execució. En l’apartat del treball sobre la 

remodelació del barri hi ha més informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

        
 

 

  

Fig. 4.71Façana principal i posterior de l’edifici 16. 

Fig. 4.74 Accessos a l’illa pel carrer de Palamós. 

Fig. 4.73 Estat de l’edifici 18. Actualment està en fase d’enderroc. 

Fig. 4.72 Accessos als habitatges  

de planta baixa de l’edifici 11. 
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Illa 11 

 

 

L’illa està delimitada pels carrers de s’Agaró, carrer de platja d’Aro, de Palamós i carrer 

de la Llosa. Està formada per 9 edificis i un bloc d’equipaments.  

 

8 d’aquests edificis, de PB+3PP, són els últims en edificar-se en la primera etapa del 

PMH i presenten les mateixes característiques, pel que fa a l’ordenament, que en els 

edificis fins ara esmentats en les illes interiors: 3 dels edificis són aïllats i  tornen a 

estar units per retranqueig, emplaçats paral•lelament al carrer de la Llosa a diferents 

cotes de nivell. A diferència dels blocs aïllats que han anat apareixent, aquests tenen 

els accessos per la part interior de l’illa. 4 dels edificis estan agrupats a parells amb 

les façanes enfrontades, i a diferència als enfrontats de l’illa 10, aquests es presenten 

a diferents cotes d’emplaçament fet que fa aparèixer escales i rampes en els laterals 

dels edificis per tal de poder accedir als passadissos que apareixen degut als conjunts 

abans esmentats. Entremig d’aquests dos conjunts, apareix un carrer sense sortida amb 

tràfic rodat.  

Fig. 4.75 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada 

a continuació. 

 Fig. 4.64 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.76. Plànol de l’illa 11. 

a continuació. 

 Fig. 4.64 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 
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En el carrer de Platja d’Aro està emplaçat l’edifici més gran construït pel PMH en la 

Trinitat Nova, el qual té una alçada de PS+PB+5PP. L’accés és directe des del carrer. En 

la part posterior hi ha una petita zona destinada a aparcaments on s’aprofita per afegir 

un pas de vianants al llarg del perímetre de l’edifici. La part interior de l’illa està a una 

cota de nivell inferior que la del carrer de Platja d’Aro i això fa que els soterranis 

estiguin a la cota 0 en els dos primers edificis fent desaparèixer als altres els 

soterranis degut a la pendent del carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

                                         
 

 

 

 

   
 

 

  

Fig. 4.65 Plànol de l’illa 11. Se senyalen en vermell els accessos a l’illa fotografiats. 

Fig. 4.77 Edificis 51 i 52 confrontats. 

En primer terme, façana lateral d’edifici 52. 

Fig. 4.78 Edificis aïllats 46 i 47. 

Fig. 4.79 Passadís 

resultant dels 

edificis enfrontats. 

. 

Fig. 4.80 Carrer sense sortida entre els 

dos conjunts d’edificis enfrontats. 

Fig. 4.81 Últim edifici (núm. 54) en bastir-se per part del PMH a la Trinitat Nova. Façana principal, lateral i posterior.  
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Illa 12  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.83 Plànol de l’illa 12. Fig. 4.82 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 
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L’illa 12 està compresa entre els carrers de la Llosa, carrer d’Aiguablava, carrer Tamariu 

i carrer Palamós. L’illa resta oberta, on té emplaçats 5 edificis més un bloc de 12 

comerços amb habitatge (en la imatge és el ombrejat amb línies). 4 d’aquests edificis són 

d’alçada PB+5PP i tenien la mateixa orientació, cap a l’est. Actualment s’han enderrocat 

tots 4, igual que el bloc de comerços. La única edificació que resta dempeus és l’edifici 

55, de PB+4PP, alineat amb el carrer de Palamós, on té els accessos directes a aquest 

carrer. 

El bloc de 12 comerços estava alineat amb el carrer de la Llosa, del qual va desaparèixer 

el tram entre el carrer Aiguablava i carrer de Palamós, després de la urbanització de la 

zona. Actualment aquesta illa s’ha annexionat amb l’illa 11 on hi són emplaçats 

edificacions de nova construcció i el parc on estan situades les estacions de metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 

 

 

                                                                                             
 

 

 

 

  

Fig. 4.84 Façana lateral i principal de l’edifici 55. Fig. 4.85 Lateral esquerra 

d’edifici 55. 

Fig. 4.86 Vista lateral de 

l’edifici 56 des del carrer 

Tamariu. 
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Illa 13 

 

 

 

 

L’ illa 13 està delimitada pels carrers de Platja d’Aro, carrer de Palamós, carrer de la 

Pedrosa i carrer de s’Agaró. La superfície d’actuació en aquesta illa per part del PMH no 

va ser la total, ja que parcialment està ocupada en l’extrem sud per equipaments, per  

l’ IES Roger de Flor. En aquesta illa s’hi emplacen 5 edificis de la mateixa tipologia, de 

diferents llargades, amb les façanes principals perpendiculars al carrer de Platja d’Aro, 

amb la mateixa alineació a rasant a partir de les façanes laterals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

Se succeeixen un al davant de l’altre de manera ordenada, orientats cap a l’est. Allà on 

el carrer té més cota de nivell se situa l’edifici menys llarg. L’espai lliure de l’illa resta 

obert i va destinat a zona verda. L’illa compta amb un carrer sense sortida en el seu 

interior fins trobar-se amb el següent bloc d’habitatges. 

Fig. 4.87 Plànol d’ordenament del barri. Es destaca l’illa explicada a continuació. 

Fig. 4.89 Vista dels edificis alineats 

al carrer de Platja d’Aro.  

En primer terme l’edifici 91. 

Fig. 4.90 Façana posterior de 

l’edifici 91. 

Fig. 4.91 Espai lliure entre edificis 

destinat a zona verda. 

Fig. 4.88 Plànol de l’illa 13 
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4.2.1. Ordenació dels habitatges construïts pel Patronat Municipal de l’Habitatge. 
 

El grup d’habitatges edificats pel Patronat Municipal de l’Habitatge estaven formats per 

47 blocs que aplegaven un total de 1076 habitatges.  

 

Per tal de classificar-los s’han tingut en compte la tipologia de blocs existents, la seva 

distribució interior prioritzant el número d’habitatges que contenen per planta i la 

tipologia d’accés a aquests habitatges. Un cop observades aquestes dates, en surten un 

total de 6 tipologies principals, de les quals en sorgeixen, en alguns casos, subtipus 

originats de variacions de la tipologia principal. La variació que més apareix en els 

subtipus de la mateixa tipologia és el número d’edificis que conformen el bloc. 

 

A continuació s’expliquen les tipologies de blocs amb les diferents subtipologies que la 

conformen: 

 

BLOCS HABITATGES TIPUS A: En total hi ha 4 subtipus de blocs de tipologia A. Aquesta 

classificació es basa en el número d’habitatges per planta. Les característiques dels 

habitatges entre les variants no són diferenciadores a excepció del número d’habitacions 

o si tenen o no aprofitades les parets mitjaneres. Els accessos als habitatges, a 

excepció dels de planta baixa on l’accés és directe des del carrer,  es fan a partir de 

passadissos en la façana principal que conecten longitudinalment les torres de 

comunicació vertical on estan situades les escales. La façana posterior presenta 

balconades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BLOC A2: Hi ha 17 blocs en total formats per 17 edificis en total. Es 

presenten com a blocs aïllats i emplaçats en conjunts de 3 conformant un 

retranqueig entre ells.   

 

 

 

 

 

- BLOC A4: És format a partir de la simetria d’un bloc tipus A1. En tota la 

promoció es presenten 6 blocs formats per 12 edificis en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BLOC A6: És format per 3 edificis, els quals hi han dos en els extrems, els 

quals contenen les torres de comunicació vertical. Hi han 3 blocs formats 

per 9 edificis en total. 

 

 

 

 

 

 

- BLOC A8: Segueix el mateix mètode de creació, afegint un edifici més en 

l’anterior tipus, tenint un bloc format per 4 edificis. En total hi ha 10 blocs 

d’aquesta tipologia formats per 40 edificis en total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.92 Esquema del bloc tipus A2, amb dos habitatges per planta 

Fig. 4.93 Esquema del bloc tipus A4, amb quatre habitatges per planta 

Fig. 4.94Esquema del bloc tipus A6 amb sis habitatges per planta 

Fig. 4.95 Esquema del bloc tipus A8, amb vuit habitatges per planta 

Alçat principal i posterior del tipus A 
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BLOC HABITATGES TIPUS C: Aquesta tipologia es presentava en el barri en blocs formats 

per 8 edificis idèntics emplaçats en l’illa 12. En total, es varen construir 4 blocs d’aquest 

tipus, els quals tots ja estan enderrocats. El bloc en sí estava format per vuit edificis 

de PB+4PP disposats de quatre en quatre consecutivament, paral•lels i enfrontats als 

quatre edificis restants de PB+5PP. Els dos conjunts presentaven diferents alçades a 

causa de la morfologia del terreny i estaven units per dos nuclis d’escala situats en la 

zona lliure interior, on s’encaraven les façanes principals, les quals no presentaven cap 

obertura a excepció de les finestres. Els accessos als habitatges de la planta baixa eren 

directes al bloc de menys alçada, a diferència de tots els altres accessos d’habitatge 

que estaven situats amb 2 habitatges per replà en els nuclis d’escala. Per tant, els 

habitatges es presentaven en conjunts de 4 habitatges per nivell. 

 

 
 

BLOCS HABITATGES TIPUS D: En total hi ha 5 blocs de tipologia D en el barri de la 

Trinitat Nova. Els edificis que conformen aquests blocs són tots de la mateixa alçada 

(PB+5PP) amb dos habitatges per planta. La caixa d’escala està situada entre els dos 

habitatges  i en la façana principal, la qual, en el projecte original, no presentava 

balconades. En la façana posterior és on estan situades les galeries dels habitatges. 

Tots els blocs es composen d’elements exactament iguals en la seva composició però 

variant únicament en la seva longitud, amb el següent repartiment: el bloc 87 amb un 

edifici, el 88 amb dos, el 89 i el 90 amb tres i el 91 amb quatre edifici essent el bloc 

més llarg. Per tant, esquemàticament observem els següents:                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                    

- BLOC HABITATGES D2: Format a partir d’un edifici aïllat. Trobem el bloc 87 

d’aquesta tipologia. 

 

 

 

 

 

- BLOC HABITATGES D4:  Es crea a partir de la simetria del bloc tipus D1, format 

per dos edificis i només hi ha 1 bloc, també, d’aquesta tipologia, el 88.  

 

 

 

 

 

 

- BLOC HABITATGES D6: Amb la unió de 3 edificis es forma aquest subtipus. 

Apareixen 2 blocs, el 89 i 90, formats per 6 edificis en total.   

 

 

 

 

 

 

- BLOC TIHABITATGES D8: Apareix 1 bloc, el 91, format per 4 edificis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.96 Esquema del bloc 

tipus C, amb  dos habitatges 

per replà. 

Fig. 4.94 Esquema del bloc tipus D2, amb dos habitatges per planta 

Fig. 4.95 Esquema del bloc tipus D4 

Fig. 4.96 Esquema del bloc tipus D6. 

Fig. 4.97 Esquema del bloc tipus D8. 

Alçat interior tipus C 

     Alçat principal i posterior tipus D 
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BLOC HABITATGES TIPUS E: Aquest bloc, a diferència dels de les altres tipologies, té 

com a tret característic el seu emplaçament, ja que segueix la direcció de la pendent del 

terreny més acusada cosa que explica la planta soterrani que apareix en 2 de les 5 

escales que el conformen. L’alçada dels edificis, juntament amb els que tenen soterrani 

és de PB+5PP. Segueix una distribució dels habitatges idèntica a la dels blocs de 

tipologia D, 2 habitatges per planta amb el nucli d’escala situat entre aquests i a la 

façana principal. Aquesta façana tampoc tenia balconades en el projecte original. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC HABITATGES TIPUS F:  Si el bloc tipus E té com a característica peculiar el fet de 

tenir edificis amb soterrani, el bloc tipus F la té en la seva tipologia constructiva, ja que 

és l’únic que presenta en la seva construcció panells prefabricats de formigó armat. De 

la construcció del bloc tipus F es va encarregar l’empresa S.AD.E.M, important de França 

la patent del sistema de grans panells fabricats de formigó per FIORO. El gran panell va 

resultar una gran novetat dins de la industrialització.  Construir en aquella època amb 

elements prefabricats suposava un gran atreviment. Possiblement, la falta de pràctica, 

així com la cerca d’estalvi econòmic va suposar que el resultat hagués d’acabar 

rehabilitant-se. A banda d’això, es tracta d’un bloc d’habitatges amb una gran solidesa 

estructural i amb una composició fàcilment adaptable a una rehabilitació industrialitzada2. 

Aquesta peculiaritat ha fet que popularment es conegui aquest bloc d’ habitatges com el 

“bloque americano”. Pel que fa a la distribució dels edificis que el conformen, tots són 

de PB+4PP i comparteixen paret mitjanera ja que estan alineats un al costat de l’altre. 

Els habitatges es presenten en conjunts de 3 per planta i els accessos estan situats en 

petits replans en la caixa d’escala, la qual està situada en la façana principal. Aquesta 

no conté balconades, igual que la façana posterior. Les façanes laterals, igual que la 

tipologia A, s’aprofiten per disposar de finestres. 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En l’apartat de construcció d’aquest treball s’expliquen els seus elements constructius. 

Fig. 4.98 Esquema del bloc tipus E format per 5 edificis amb dos habitatges per planta cadascun 

Fig. 4.99 Esquema del bloc tipus F format per 5 edificis amb tres habitatges per planta cadascun 

                      Alçat principal  E 

                     Alçat principal  F 
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      4.2.2. Tipus d’habitatge del Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

A partir de les plantes tipus de les diverses tipologies construïdes pel PMH s’han 

extret en total  6 tipologies de distribucions interiors de l’habitatge diferents, les quals, 

s’exposen a continuació:       

 

o Tipologia A 

 

Als habitatges de la planta baixa s’accedeix directament des del carrer. En les plantes 

tipus, l’accés als habitatges es realitza des d’un passadís exterior per l’escala. Els 

habitatges, tot i que contenen algunes variacions, segueixen el mateix sistema de 

distribució interior: cuina-menjador i bany i 3 dormitoris. Les zones humides estan 

emplaçades en les cantonades fent que els habitatges situats en els laterals dels blocs 

d’edificis puguin tenir ventilació directa. La zona de nit (dormitoris) coincideixen amb la de 

l’habitatge contigu igual que amb les zones diürnes. Aquest fet ajuda a separar les 

zones de descans d’un habitatge, de les zones de dia dels contigus. La superfície 

construïda d’habitatge és de 54’89 m2 en les plantes altes i uns 49’87 m2 en els 

habitatges de planta baixa. 

 

 

 

Quadre nº1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 

 

 

 

 

 

 

Quadre núm. 2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estança Superfície 

Rebedor 2’00 m2 

Bany 1’62 m2 

Cuina 3’00 m2 

Menjador 14’00 m2 

Habitació 1 9,44 m2 

Habitació 2 7’78 m2 

Habitació 3 5’50 m2 

TOTAL 47’22 m2 

Dormitoris Habitatges Superfícies %Total tipus A %Total PMH 

2 36 40’22 m2 6’03 % 3’34% 

3 525 47,22 m2 87’93 % 48’79% 

4 36 54’22 m2 6’03 % 3’34% 

Figura 4.90 Habitatge tipus bloc A 
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- Tipolologia C 

 

Aquesta tipologia es troba agrupada en 4 blocs de 40 habitatges cadascun, dos cossos 

de cinc plantes amb quatre habitatges en cadascuna, un ampli pas central separa ambdós 

cossos i en el mateix es disposa d’escales d’accés als diversos habitatges. La orientació 

del blocs s’ha disposat de manera que es pugui garantir a tots els habitatges un nombre 

suficient d’hores de insolació, pel qual el eix principal de cada bloc, s’ha situat el més a 

prop possible de la orientació nord-sud, gaudint així del sol al matí les façanes que es 

troben a la cara est i per la tarda les de la cara oest. Cada habitatge es composa d’un 

ampli menjador-estar amb cuina annexa, la qual disposa d’un fogó especial, capaç 

d’utilitzar carbó mineral i dotat del corresponent conducte de fums, aquest ha estat 

ubicat per a donar comoditat a l’usuari en el cas de voler utilitzar-la també com a 

sortida de fums per a una estufa salamandra. Aquest focus calorífic al quedar al centre 

de l’habitatge garanteix una calefacció econòmica i eficient del conjunt de les habitacions.  

Les zones de repòs comprenen dos dormitoris. Es va posar especial atenció en aconseguir 

una agrupació funcional del serveis higiènics, quedant tots ells formant una cèl•lula amb 

una amplia ventilació a l’exterior, remarcada a la façana, havent subdividit aquests espais 

de manera que la comunicació entre el menjador-estar i el bany s’efectuï a través de la 

galeria del safareig, amb lo qual a més d’existir un aïllament format per dues portes, el 

safareig gaudeix de ventilació constant a l’exterior. 

 
 

 

 

 

Quadre nº1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 
 

 

 

 

 

Quadre núm. 2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitoris Habitatges Superfícies %Total tipus C % total PMH 

2 176 38’48 m2 100% 16’35% 

Estança Superfície 

Cuina – menjador 18’08 m2 

Bany 2’42 m2 

Safareig  1’68 m2 

Dormitori 1 10’04 m2 

Dormitori 2 6’26 m2 

TOTAL 38’48 m2 

Figura 4.91 Distribució interior de l’ habitatge tipus C 
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- Tipologia D 

 

Tots els habitatges d’aquest bloc tipus D són exactament iguals, sense la menor 

diferència entre elles, exceptuant la seva situació en el bloc. La superfície útil és de 

56’34 m2. L’habitatge consta de rebedor, menjador-estar, cuina, bany, safareig i tres 

dormitoris. Des del rebedor principal es pot accedir directament a les zones humides de 

l’habitatge, les quals estan obertes en façana posterior a través del safareig que no 

deixa de ser una terrassa coberta. La cuina es comunica amb aquest, a través d’una 

porta, i el bany, a través d’una finestra, aconseguint un mínim de superfície d’il•luminació 

i ventilació creuada. Les zones diürnes dels habitatges mai coincideixen, exceptuant les 

cuines, les quals estan sempre contigües. Els dormitoris estan emplaçats en un lateral de 

la planta de l’habitatge, situant l’habitació principal en la façana principal i els dos 

restants en la façana posterior.  L’habitatge consta de vestíbul d’entrada. 

 

 

 

 

 

Quadre nº1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 

 

 

 

 

Quadre núm. 2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 

 

Estança Superfície 

Rebedor 1’72 m2 

Bany 3’48 m2 

Cuina 5’00 m2 

Menjador 15’10m2 

Habitació 1 6’23 m2 

Habitació 2 7’87 m2 

Habitació 3 12’30 m2 

Safareig 4’64 m2 

TOTAL 56’34 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitoris Habitatges Superfícies %Total tipus D %Total PMH 

3 156 56’34 m2 75’72% 14’49% 
Figura 4.92 Distribució interior de l’habitatge tipus D. 



Estudi del teixit residencial del polígon de la Trinitat Nova (inici 1953). Instituto Nacional de la Vivienda i Patronat Municipal de l’Habitatge. 41 

- Tipologia E 

 

En la tipologia E existeix un sol tipus d’habitatge, amb una superfície útil de 51’69 m2. 

L’habitatge consta de menjador-estar, cuina, bany, safareig i tres dormitoris, 

dependències que s’han distribuït en planta de forma que s’aprofiti el màxim d’espai. 

L’accés a l’habitatge és directe al menjador, des d’on es pot accedir a totes les cambres 

que conformen la vivenda. Aquest i l’ habitació principal tenen les finestres a la façana 

principal. Les altres cambres de l’habitatge estan orientades a la façana posterior, les 

quals són: les habitacions 2 i 3, la cuina i el bany. Gràcies al safareig, s’aconsegueix una 

obertura en forma de galeria on es comuniquen 3 cambres de les anteriorment 

esmentades. En aquesta tipologia d’habitatge no s’aprofiten les façanes laterals per 

emplaçar-hi finestres. 

 

 

 

 

Quadre núm. 1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 

 

Dormitoris Habitatges Superfície %Total tipus D %Total PMH 

3 50 51’69 m2 24’27% 4’64% 

 

Quadre núm. 2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 

 

Estança Superfície 

Rebedor 1’72 m2 

Bany 2’35 m2 

Cuina 5’00 m2 

Menjador 15’10 m2 

Habitació 1 10’01m2 

Habitació 2 7’67 m2 

Habitació 3 6’00 m2 

Safareig 3’84 m2 

TOTAL 51’69 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.93 Distribució interior de l’habitatge tipus E 
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- Tipologia F-1 

 

Els habitatges de tipologia F-1 tenen una superfície útil de 40’00 m2. L’accés a 

l’habitatge és directe al menjador, el qual té la cuina integrada en un dels seus costats 

amb accés directe sense cap porta . En la direcció de la cruixia central es crea un pas 

on es connecten les dos habitacions de l’habitatge separats per el bany i el safareig. A 

diferència de les altres tipologies d’habitatge, aquesta distribució interior no presenta 

les cambres humides agrupades, en canvi, és de les poques que aprofiten la façana 

lateral per tal d’emplaçar finestres. En cada edifici que conforma el bloc tipus F, que són 

5 en total, es presenta aquesta distribució interior en 2 dels 3 habitatges que tenen per 

planta. L’habitatge restant, emplaçat totalment en la façana principal del bloc, s’explica a 

continuació 

 

Quadre núm. 1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 

 

Dormitoris Habitatges Superfície % total tipologia E  % total PMH 

2 55 40’00 m2 73’33% 5’11% 

 

Quadre núm. 2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 

 

Estança Superfície 

Rebedor 1’78 m2 

Bany 2’47 m2 

Cuina 4’00 m2 

Menjador 12’53 m2 

Habitació 1 9’24 m2 

Habitació 2 8’55 m2 

Safareig 1’42 m2 

TOTAL 40’00 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.94 Distribució interior de l’habitatge tipus F-1 
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- Tipologia F2 

 

Aquesta tipologia d’habitatge es presenta en el mateix tipus d’edifici que els 

habitatges de tipologia F1. Com a trets comuns, les estances de l’habitatge es 

continuen comunicant per un passadís que segueix la direcció de la cruixia central, i 

tenen la cuina integrada en el menjador. En canvi, en aquesta distribució interior les 

cambres humides resten agrupades separant així la zona diürna de la nocturna. El 

nombre d’habitacions és el mateix, encara que el safareig resta com una cambra 

intermitja entre el passadís i el bany. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre núm. 1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 

    

Dormitoris Habitatge Superfície % total tipologia E % total PMH 

2 20 45’93 m2 26’66% 1’85% 

 

Quadre núm. 2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estança Superfície 

Rebedor 3’28 m2 

Bany 2’93 m2 

Cuina 3’75 m2 

Menjador 12’97 m2 

Habitació 1 12’61 m2 

Habitació 2 8’78 m2 

Safareig 1’61 m2 

TOTAL 45’93 m2 

Figura 4.95 Habitatge tipus bloc E 
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5 EQUIPAMENTS I USOS COMERCIALS 

 

 

5.1. Illes de serveis (14 i 15) 

 

 

Quan al 1953 es van començar a bastir els primers edificis de la Trinitat Nova, no s’hi va 

contemplar la projecció d’una zona d’equipaments ni serveis; no va ser fins l’any 1957 que 

es va decidir ordenar el territori i dotar-lo d’unes mínimes infraestructures, aprovades 

al 1958; encara que van trigar alguns anys a arribar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla Parcial reconeixia explícitament el caràcter modest del nou barri i el volia dotar 

d’uns equipaments elementals destinats a fer-li complir millor la funció de nucli dormitori. 

Amb aquesta finalitat, i incorporant elements funcionalistes, al centre de la Trinitat Nova 

es definia una illa, compresa entre els carrers Palamós, la Fosca, Pedrosa i el de las 

Chafarinas, en la qual es concentraven els serveis ja que s’hi ubicaven l’església, el 

centre parroquial, un mercat i un edifici administratiu. Al contrari, els equipaments 

escolars es distribuïen per altres illes del barri. 

Fig. 5.2  Plànol de les illes 14 i 15 en l’actualitat. 

Fig. 5.1  Plànol d’ordenament del barri en l’actualitati. Es destaquen les illes explicades a continuació. 
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Aquestes dues illes estan limitades pel carrer de Chafarinas, carrer de Tamariu, carrer 

Palamós, carrer de la Pedrosa i carrer de la Fosca. Aquestes dues illes esdevenen el 

centre d’ordenament del barri, ja que són les destinades a equipaments; s’hi accedeix per 

la unes de les vies principals, el carrer de las Chafarinas, que s’uneixen a Via Favència. 

Les edificacions emplaçades en la illa 14 disposen de més terreny al seu voltant ja que 

són escoles. El repartiment d’espais per a cada activitat s’explicarà més endavant en 

l’apartat corresponent a equipaments. Entre edifici i edifici, es van projectar passadissos 

i escales per tal de poder anar d’un carrer a l’altre sense necessitat de donar tota la 

volta a la illa. 

 

Aquestes dues illes esdevenen el centre d’ordenament del barri, ja que són les 

destinades a equipaments; s’hi accedeix per la unes de les vies principals, el carrer de 

las Chafarinas, que s’uneixen a Via Favència. El CEIP Sant Jordi es presenta com dos 

edificacions aïllades. El repartiment d’espais per a cada activitat s’explicarà més 

endavant en l’apartat corresponent a equipaments, on observarem que els únics 

equipaments públics que no estan centralitzats són les escoles. Entre edifici i edifici, es 

van projectar passadissos i escales per tal de poder anar d’un carrer a l’altre sense 

necessitat de donar tota la volta a la illa. 

 

               
 

 

5.1 Equipaments cívics 

 

A la mateixa illa d’equipaments, van projectar un edifici administratiu que es va bastir al 

1980, on actualment hi han oficines del districte, un centre de salut i l’Associació de 

Veïns.  

A la Memòria del Pla vam trobar referències i plànols a la construcció d’un cinema tot i 

que no tenia una localització precisa i no es va executar mai. 

 

Compta amb una ocupació construïda de 3438m2. 

5.2 Equipament religiós 

 

Al 1959 s’inaugura en un barracot la parròquia de 

Sant Josep Obrer (marcada en verd), i es deixa de 

dependre de les parròquies properes. Ubicada a 

l’espai que s’hi havia reservat i on actualment hi 

trobem en peu la definitiva iniciada al 1960. Però no 

es va seguir el projecte del Pla, ja que la proposta 

original situava l’església a la part superior (color 

blau) 

 

Aquest espai també comparteix terreny amb pistes esportives i la llar d’infants; pel que 

fa a la ocupació construïda religiosa és de 1334m2. 

5.3 Equipaments escolars 

 

Es van projectar escoles repartides per diferents illes del barri, concretament en van 

ser tres (les que trobeu marcades en vermell en el plànol següent). 

 

Les escoles i les llars d’infants públiques també 

es van fer esperar. La primera escola d’educació 

primària es va construir el 1958, del grup Ramiro 

de Ledesma (actual Roger de Flor) l’únic que va 

existir durant molt de temps, ja que les altres 

escoles no es van obrir fins l’any 1965 i el 1982. 

Les llars d’infants no es van preveure mai, i 

només l’acció d’un grup de pares amb el suport 

del mossèn del barri van obrir un locals, el 

parvulari Benjamí. 

 

 

Compta amb una ocupació construïda escolar de 7253m2. 

 

5.4 Ús comercial 

 

Els equipaments comercials eren mínims, només alguna petita botiga de queviures oberta 

a les casetes del carrer de las Chafarinas i al d’Alhucemas, i alguns altres establiments 

situats als blocs del Patronat Municipal de l’Habitatge o del Instituto Nacional de la 

Vivienda venien el que era indispensable. El mercat, que era previst al Pla del 1958, no 

Figura 5.5  Fotografia de l’església.  

Figura 5.6  Pati d’esbarjo de l’escola Benjamí. 

Arxiu Associació de Veïns de la Trinitat Nova  
Fig. 5.3 Cantonada de l’edifici on hi és emplaçat el mercat de la 

Trinitat Nova. 

Fig. 5.4 Pas interior que dóna 

accés a l’associació de veïns. 
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va arribar fins el març del 1977, però la ubicació va ser diferent, ja que es va situar a 

la part superior de la illa d’equipaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al locals comercials situats dins dels mateixos blocs residencials, destaquem 

68 locals del PMH distribuïts en dos edificis de 22 habitatges i botigues. 

Per tant, l’ocupació de superfície construïda dels usos comercials és de 4588m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7  Mercat de la Trinitat Nova. Els barris 

d’Adigsa, la Trinitat Nova.  

Figura 5.8  Captura aèria dels edificis amb botigues  

Figura 5.9  Plànol d’ordenació del Pla del 1957, els edificis en vermell eren escoles, els blaus havien de ser destinats al centre parroquial i a l’esglèsia, el verd un edifici 

administratiu i el morat era l’espai pel mercat. 
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6. ESPAIS LLIURES 

 

6.1 Viari 

 

L’exemplificació més clara de tots els dèficits urbanístics del barri és, sens dubte, la 

inexistència de carrers durant molts anys. Sense carrerS no hi ha gairebé clavegueram 

no hi ha arbres, no hi poden passar ni els cotxes ni el transport públic. 

 

La situació dels carrers sense urbanitzar, i la permanència de rieres i torrenteres 

dificultava l’accés als ja de per si allunyats mitjans de transport. Amb freqüència els 

veïns van haver d’acabar d’obrir els carrers, construir passarel·les o d’actuar amb 

urgència davant els problemes que sovint es produïen a la xarxa de clavegueram, o a les 

conduccions d’aigua.  

 

La construcció d’un polígon d’habitatges, com a operació que és de transformació de sòl 

rústic en urbà de les zones perifèriques de la ciutat, comporta el projecte i l’execució de 

la infraestructura d’accés i de serveis urbanístics pròpia. 

 

La forma d’accés i la de la xarxa viària interna no són independents: existeixen 

determinades relacions i influències. L’accés és, en els polígons d’habitatges, l’element 

que fa possible la connexió de les xarxes internes de servei i distribució a la 

infraestructura general de la ciutat. La forma d’accés condiciona les relacions del polígon 

amb la ciutat: circulació rodada, transport urbà, transport de mercaderies, possibilitats 

d’arribada de les xarxes d’enllumenat i distribució d’aigua, etc. Però a la vegada el tipus 

d’accés està condicionat per la posició que ocupa el polígon en el territori urbà.  

 

En el cas de Trinitat Nova al trobar-se en una situació aïllada, és a dir en una zona 

perifèrica de la ciutat, l’accés es realitzava a partir de dos accessos connectats a Via 

Favència, el de les Roquetes i l’Avinguda Meridiana, que connectava el polígon amb el 

nucli urbà més proper. Els condicionants topogràfics i la posició urbana del sector són la 

causa de la inexistència d’una directriu de desenvolupament.  

 

Pel que fa a la forma de la xarxa viària interna, es considera segons l’estudi que fa 

Amador Ferrer dels polígons de Barcelona, correspon als polígons que parteixen d’una 

idea global d’ordenació, d’un traçat en el qual adquireix una especial rellevància la 

jerarquització dels espais en funció dels usos i de la significació que se’ls assigna en el 

projecte. La xarxa viària es pensa, llavors, no només com a element específic amb 

característiques pròpies, no només com a suport de l’edificació, sinó com a sistema 

d’espais urbans que defineixen l’estructura interna de la peça urbana, com a les 

determinades parts (un eix, un espai central, un sistema de places). 

 

 

 

6.2 Espais verds i d’esplai 

 

De la mateixa manera que els carrers no es van contemplar fins anys més tard, tot el 

referent a places, parcs i espais verds no és va projectar fins la redacció del Pla del 

1957. 

 

Es va intentar cobrir de zones verdes tots els 

espais buits entre edifici i edifici en una mateixa illa, 

deixant com a places els nuclis centrals de les illes 

que es troben obertes. Diferenciem entre espais 

verds d’accés als edificis i places de lleure (Veure 

plànol nº2), ocupant 1875m2 i 1442m2 respectivament. 

 

Fins que no va estar el barri ben condicionat, els 

carrers sense asfaltar es van convertir en el regne 

dels nens. 

 

6.3 Espais d’ús esportiu 

 

No es va projectar cap espai destinat a aquesta activitat però actualment, el barri 

compta amb les pistes esportives de les escoles, ocupant una superfície de 2247m2 al 

polígon. 
 

 

Figura 6.1  Esquema de la xarxa viària. Els polígons de Barcelona, 

Amador Ferer.  

Figura 7.  Nens al carrer. Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo. Núm60   
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7 CONSTRUCCIÓ 

 

7.1 Context constructiu. 

 

- Antecedents: una nova manera de concebre l’habitatge. 

 

L’any 1927, Le Corbusier va denominar la nova casa com la “Machine à Habiter” basada en 

el  desig d’emfatitzar la necessitat de fer-la partícep de la revolució industrial que des 

de l’ inici del segle XX estava canviant el món. L’ Arquitectura havia de preparar-se per 

prescindir de l’artesania donant pas a la racionalització, industrialització i prefabricació. 

Aquesta màquina és per excel•lència “un objecte útil que compleix una determinada funció, 

i té com a característiques intrínseques, la optimització de les formes, la supressió 

d’elements superflus i l’objectiu de produir-se en sèrie”3. 

La consciència en que s’havia de canviar el mode de construir donava com a única via 

pensar en que la investigació era l’únic camí viable per tal de donar els sistemes 

constructius elaborats en sèrie que demandava l’ Arquitectura. Aquest primer concepte 

descrit per Le Corbusier queda incomplet després de veure que tècnica constructiva i 

concepció formal encara anaven per camins diferents i acaba definint-se finalment com a 

“Caixa d’Elements Constructius”. 

 

Com a repercussió a Catalunya d’aquesta nova forma de concebre l’habitatge cal 

esmentar la Casa Bloc com a  exemple del nou llenguatge racionalista que plantejava Le 

Corbusier, trencant amb la concepció d’illes de cases però mantenint els avantatges dels 

Hofs Vienesos. Aquest bloc d’habitatges mínims va ser construït al districte de Sant 

Andreu pels arquitectes Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Torres i Clavé, 

els quals formaven part de l’agrupació GATPAC4 i amb l’objectiu d’oferir una proposta on 

comulguéssin higiene i benestar i com a alternativa dels dispersos barris obrers de cases 

aïllades. Va ser encarregada per part del Patronato de la Vivienda de Barcelona l’any 

1932. La casa bloc va ser considerada com a exemple modèlic, innovador i exemplificador 

fruit de la relació del govern autònom de Catalunya durant la Segona República i els 

continguts renovadors de l’avantguarda arquitectònica. Desvirtuada posteriorment, aquest 

tipus d’habitatge mínim en bloc no serà igualat fins els anys 80 per Sáenz de Oiza i els 

seus habitatges M-30 de Madrid. 

 

 

                                                 
3  Informació extreta de l’article Eduardo Torroja y la industrialización de la Machine à habiter 1949-1961 de P. Cassinello. 

Informes de la Construcción Vol.60. 
4 Són les sigles del  Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura. Fou un moviment arquitectònic 

desenvolupat a Catalunya als anys 1930, coincidint amb la Segona República Espanyola. El seu objectiu era promoure 

l'arquitectura d'avantguarda, principalment el racionalisme, entroncant amb les corrents europees que es desenvolupaven 

aleshores. 

 

- Política de l’habitatge en els anys 40 

 

Des de la primera postguerra fins als inicis dels anys 50, el règim franquista comença 

una política basada en una economia d’autosuficiència que repercuteix de manera negativa 

al sector de la construcció. El fet de comptar amb l’escassetat de matèries primeres i un 

sector de la construcció feble caracteritzen la política d’habitatge en aquest període. A 

continuació exposem les mesures legals que el govern va aplicar durant el període dels 

anys 40 fins el final del període autàrquic. Aquestes lleis anaven dirigides als 

organismes públics que tenien competències a nivell estatal, sense donar importància als 

organismes municipals ni a la iniciativa privada. 

L’any 1943 es promulga el primer Plan Nacional de Vivienda el qual cobrirà el període 

1944-1945. Aquest pla sorgeix de la creació de la Ley de viviendas protegidas, l’any 1939. 

L’objectiu d’aquest pla era determinar el nombre d’habitatges a construir, les seves 

característiques i ubicació i l’organisme encarregat a elaborar-los va ser l’Instituto 

Nacional de la Vivienda, creat juntament amb la Ley de viviendas protegidas. 

 

L’any 1944, apareix la ley de viviendas bonificables amb l’objectiu de construir 

habitatges per la classe mitjana. A diferència de l’anterior llei, els habitatges construïts 

sota el règim d’aquesta llei no eren de promoció pública, sinó que estaven finançats per 

caixes d’estalvi i promoguts per organismes privats. Aquest fet va produir que la banca 

privada es centrés en construir habitatges pels segments alts de la població en les 

millors zones de la ciutat.  

Cap de les dues lleis esmentades van pal·liar el dèficit d’habitatge que cada cop era més 

alarmant. 

 

- La fi de l’autarquia. 

El problema d’habitatge va perdurar des de la postguerra fins ben entrats els anys 70 i 

es feia visible davant la precarietat dels resultats obtinguts pel govern a través de les 

diferents promocions d’habitatge que executava. La falta de mitjans, de materials i d’una 

indústria associada a la construcció va imposar les regles d’un joc en que les limitacions i 

les carències eren el principal assumpte de reflexió i el principal problema a resoldre. El 

país s’enfonsava econòmicament incapaç de posar en marxa un sistema productiu capaç 

de sobrepassar els nivells mínims de subsistència.  

 

Fins als inicis dels anys 40 el sistema financer no col•labora de cap manera en la solució 

del problema de l’habitatge social donat que el crèdit hipotecari estava molt restringit i 

el més immediat era disposar d’una empresa immobiliària filial que actués  en segments 

de demanda molt solvents, sobretot en lloguer. D’aquesta manera les primeres 
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promocions d’habitatges per part de bancs privats es construeixen en les millors zones 

de la ciutat5.  

 

A finals dels anys 50, Estats Units ofereix una substancial ajuda econòmica i institucional 

a Espanya a canvi de fer-se aliada d’aquest estat. Aquest acord entre els dos estats 

impulsa la construcció i la indústria espanyoles gràcies a l’augment de matèries primeres 

i de béns de consum, juntament amb una obertura cap al comerç exterior cada cop més 

notable.  

 

Tot i els reals decrets elaborats per l’Administració en la dècada dels anys  40 per tal 

de pal•liar el dèficit immobiliari , els habitatges socials construïts per l’OSH i l’INV fins 

l’any 1954 van ser clarament insuficients, destinant-se als beneficiaris senyalats pel 

govern (funcionaris de patronats, cases militars, ajuntament...). Els habitatges d’iniciativa 

privada havien sigut escasses ja que les mesures legals aplicades pel govern franquista, 

fins ara, no oferien cap benefici que pogués interessar a les constructores privades. A 

mitjans dels anys 50 aquesta cerca de nous sistemes per a la resolució del problema de 

l’habitatge es reflexa en una nova política d’habitatge iniciada amb la creació de 2 

Decrets Llei, per una banda la Ley de Viviendas de Renta Limitada, la qual anirà 

complementada amb la Ley de VIviendas de Tipo Social, i per una altra, la Ley de 

Viviendas Subvencionadas, que donarà pas a la creació de la Ley de Urgencia Social. A 

continuació s’expliquen cronològicament: 

 

- Ley de viviendas de Renta Limitada de l’any 1954 

El juliol de 1954, es promulga la Ley de Viviendas de Renta Limitada amb l’objectiu de 

construir 550.000 habitatges en un termini de 5 anys, en les principals ciutats 

espanyoles. Aquesta llei va comportar l’ estímul necessari per a què la iniciativa privada 

tingués més pes. Aquest fet s’observa en que entre els anys 1954 i 1955 la construcció 

a Espanya va augmentar en un 260%. Els destinataris dels habitatges construïts no van 

ser els que més els necessitaven, el fet de que no es limités el preu de venda dels 

habitatges va fer que molts promotors es centressin en construir habitatges de primera 

categoria ja que era un òptim negoci. 

 

Dels grups d’habitatge promocionats per la iniciativa privada construïts a arrel d’aquesta 

llei, apareixen a Barcelona l’any 1956 el grup de 1077 habitatges promogut per la factoria 

SEAT, o la construcció dels Habitatges del Congrés. El pla va resultar ser un fracàs, ja 

que, per una banda, l’entrega del ferro, el ciment i el material ceràmic per part dels 

organismes interventors no es va realitzar de la manera esperada i per una altra, l’alt 

preu del sòl va provocar que molts promotors construïssin en terrenys poc aptes. El pla 

                                                 
5
  

contenia unes normes constructives juntament a unes minucioses ordenances tècniques. 

Resulta destacable l’aposta que fa cap a un habitatge funcional i prohibeix: 

 

“aquellas obras como torreones, remates o cualquier otra de las llamadas decorativas, 

así como los excesivos movimientos de las plantas (...)” 

 

El pla imposava com havia de ser la distribució interior de l’habitatge (cuina-menjador, 

bany i tres dormitoris), la disposició dels cèrcols de portes interiors metàl•liques, els 

alicatats en cuines i banys, paviments de rajola hidràulica de primera qualitat, aparells 

sanitaris de llosa vitrificada, instal•lacions  d’aigua amb canonades de ferro galvanitzat, 

rodapeu en les habitacions i agua calenta en tots els habitatges.   

Es va imposar igualment la construcció en blocs oberts, eliminant patis interiors i amb 

cambra d’aire en murs exteriors, i es va prohibir la fusta en coberta i forjats. Per últim, 

es va regular igualment l’establiment de voreres perimetrals en els blocs, buscant així la 

protecció de la fonamentació de la unitat6. 

 

Al mateix any de la promulgació de la Ley de Viviendas de Renta Limitada apareix la 

Ley de Viviendas de Tipo Social, amb la finalitat de resoldre el problema de les classes 

econòmicament més dèbils, amuntegades en els suburbis de les grans concentracions 

urbanes i industrials. Es contemplava la realització de 10.000 habitatges anuals. Aquest 

mateix document senyalava la prioritat per a les iniciatives de la OSH, la qual va obtenir 

més rellevància arribant a ser l’organisme públic de promoció d’habitatges més important 

d’aquest període, construïnt l’any 1953 al Verdum, 1444 habitatges, o al polígon 

d’habitatges que estudiem en aquest treball, 1154 entre els anys 1953 i 19557. 

 

L’ abril de 1956, es crea un decret per tal de regular els préstecs per a la construcció 

d’habitatges de renta limitada. Es va estipular que el 50% dels préstecs que concedia el 

Banc Hipotecari fos pels promotors del primer grup; els que concedia l’ Institut de Crèdit 

a la Reconstrucció fos d’un 40% per les mateixes i que el 20% del que oferissin les 

caixes d’estalvi fos, igualment, per a aquestes. Aquest fet va implicar un moviment de 

340 milions de pessetes, extrets dels estalvis de les classes modestes, per oferir 

facilitats als més afavorits. 

 

- Ley de Urgencia Social 

Amb la Ley de Urgencia Social promulgada l’any 1957 fent referència, en principi, a 

Madrid, tenia com a objectiu la construcció de 60.000 habitatges en el termini de dos 

anys. Els anys que precedeixen aquesta llei acusen l’ inici d’un procés migratori continuat 

cap a les ciutats que cada cop és més acusat degut a la millora de la indústria després 

                                                 
6
 Habitatge social als anys 50… 

7
 Ferrer Aixalà, Amador. Els Polígons de Barcelona (1996) Barcelona. 
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de finalitzar el període autàrquic, i la oferta d’habitatges no comença a créixer de 

manera continuada fins l’any 19558. A Barcelona, aquesta llei s’aplica a través d’un 

Decret l’any 1958 i preveu la construcció de 36.000 habitatges dels 55.000 que falten 

construir a la ciutat per tal de suplir els més necessitats.  

La majoria de les promocions executades al barri de la Trinitat Nova es van construir a 

partir de la Ley de Urgencia Social. Aquesta llei introduïa una subvenció fixa de 30.000 

pessetes a les noves promocions immobiliàries i no depenia de la mida de l’habitatge, fet 

que generarà nous productes que enseguida alimentaran el sector privat immobiliari. Amb 

aquesta formula proliferen les petites promocions amb escàs finançament, però al mateix 

temps sorgeixen noves i grans promocions que fins ara era impossible dur-les a terme. 

Encara que els habitatges construïts sota aquesta llei anaven dirigits als sectors de la 

població més necessitats, dels 1921 habitatges lliurats pel Patronat Municipal a 

Barcelona, per exemple, només 685 van ser ocupats per “ barraquistes i persones 

procedents d’enderrocs per urbanització”9. 

 

L’ augment de la quota de l’endeutament domèstic és el desencadenant de la, cada cop 

més visible, iniciativa privada. A partir de la generalització de l’habitatge en propietat i 

de l’ocupació amb salari fix,  el crèdit hipotecari es va establint en les economies 

domèstiques arribant a consolidar el desigual patrimoni residencial de les famílies.   

 

Amb l’aparició del Ministerio de Vivienda, la construcció espanyola va passar a incentivar-

la la iniciativa privada proporcionant sòl pel negoci inmobiliari. El ministre, esmentat 

anteriorment,  amb la declaració “hagamos un país de propietarios, no de proletarios”10 

criticava de manera demagògica la política d’habitatge aplicada anteriorment de l’aparició 

del Ministeri. A partir del 1960, l’habitatge espanyol quedava en mans del negoci privat. 

 

- L’habitatge durant els plans de desenvolupament. 

 Tal i com s’observa, Espanya va prioritzar la necessitat de planificar el sector de 

l’habitatge abans d’elaborar el Pla de Desenvolupament econòmic, el qual es va dur a 

terme des de l’any 1964 al 1967.  En aquest primer pla, el ministre de l’habitatge Luis 

Arrese és substituït per José Martínez y Sánchez Arjona. La direcció del programa 

sobre habitatge va correspondre al Ministeri, sent els seus executors tant l’INV com 

l’OSH, a mesura que la iniciativa privada estava representada per cooperatives, entitats 

benèfiques i particulars acollits o no al règim de protecció oficial. 

 

Durant els tres primers anys de vigència del primer pla, es van construir més habitatges 

dels previstos degut al gran desenvolupament econòmic que en aquells anys travessava 

                                                 
8
 Ferrer Aixalà, Amador. Els polígons de Barcelona (1996). Barcelona. 

9
 Op. Cit. 

10
 Sambricio, Carlos “Un siglo de vivienda social 1903-2003” del Ministeri de Foment. 

Espanya. Aquests habitatges eren atorgats preferentment als sectors socials més 

desfavorits. En l’últim any del pla la iniciativa privada va haver d’intervenir de forma 

destacada, ja que l’estat es va veure impossibilitat de resoldre el problema per sí 

mateix; la realització d’habitatges de construcció directa (protegits i bonificables) es va 

mantenir molt per sota de les previsions i va anar disminuint progressivament fins 

arribar al baix nivell de l’any 1967.  

 

El segon pla de desenvolupament (1968-1971) tenia com a objectiu potenciar l’esforç dels 

poders públics en el sector de l’habitatge, declarat, ara sí, prioritari. Altre cop, la 

evolució dels habitatges de construcció directe van estar molt per sota de les 

previsions. Pel que fa als habitatges subvencionats  tampoc les van complir, i en cap 

dels tres anys de duració del pla.  

Per últim, l’habitatge privat es va desbordar, construint-ne 3 cops més del previst. Això 

fou degut a la falta d’interès dels promotors, que van preferir construir habitatges 

lliures a l’estar exemptes de l’administració, cosa que posa en qüestió la eficàcia del 

sistema de tutela instrumentat per l’Estat. 

 

- Concursos per a l’adjudicació dels projectes 

 

A Espanya, ni el govern ni les petites empreses i indústries particulars del gremi podien 

costejar centres d’investigació experimental amb capacitat suficient per a impulsar la  

necessària evolució dels sistemes constructius. Els pocs avantatges que posseïa Espanya 

en aquells moments, era el fet de partir pràcticament de zero, amb lo qual podia seguir 

el camí cap a la industrialització i prefabricació en la forma correcta, encara que cal dir 

que la construcció era principalment artesanal i tenia una tradició arrelada al mur de 

càrrega ceràmic. Tot i així cal esmentar l’aparició de l’ Institut Tècnic de la Construcció i 

l’Edificació, creat l’any 1934 per un grup  d’enginyers i arquitectes amb l’objectiu d’aplicar 

els canvis que la veïna Europa anava establint. Aquest institut va arribar a publicar un 

gran nombre de ressenyes i resums tant sobre d’aspectes teòrics de la normalització i 

industrialització com informació sobre experiències en l’àmbit de l’habitatge social 

angleses, alemanyes o nòrdiques. L’arquitectura i els seus processos constructius van 

evolucionar més estretament units, i en el cas d’Espanya aquesta evolució és més 

accelerada degut principalment a l’existència d’aquest institut. Les línies d’investigació 

traçades seguien les necessitats del desenvolupament d’aspectes tan diversos com el 

formigó armat i el pretensat, la prefabricació, l’habitatge, les estructures laminars, la 

racionalització dels sistemes constructius tradicionals, els sistemes de càlcul, les 

instal•lacions...  
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- Els concursos d’habitatge social a Espanya 

Des del 1939 els concursos havien perseguit la creació de repertoris d’habitatge rural 

per regions o s’ocupaven d’aspectes parcials de mobiliari o instal·lacions. A partir de 

l’any 1949 s’introdueixen els components del debat i la reflexió dels arquitectes i tècnics 

a partir de conursos com el convocat per l’Institut Tècnic de la Construcció l’any 1949, a 

través de la revista Informes de la Construcción, un concurs internacional per a 

resoldre el problema de l’habitatge11. L’objectiu del concurs era la recerca de noves 

solucions industrials per a la construcció de 50.000 habitatges prefabricats anuals12. Al 

mateix any, el Col·legi d’Arquitectes de Barcelona també va organitzar un concurs on es 

buscaven propostes on el lloguer mensual dels habitatges construïts fos inferior a les 

200 ptes. 

En les bases del concurs es denunciava la incapacitat dels sistemes constructius 

tradicionals per donar resposta a les necessitats reals del país i pretenia centrar el 

debat en qüestions tècniques i traslladar les experiències de la indústria al camp de la 

edificació.  

A les propostes se li exigien tant el projecte de construcció com el procediment de 

muntatge, la maquinària auxiliar necessària i una relació de la organització i el sistema de 

treball utilitzant nous elements i materials.  

 

L’objectiu del concurs era donar solució al problema de l’habitatge i a la vegada impulsar 

la indústria nacional.  Com a complement d’aquest, en la mateixa època es varen convocar 

altres per a la industrialització de diferents elements constructius: aixetes, fusteria, 

mobiliari, cuines tipus i altres. També es varen iniciar els segells de qualitat aplicats a la 

construcció.  

Les propostes presentades responien a criteris realistes conscients de la situació 

econòmica nacional i dels problemes i objectius de la construcció prefabricada. Tots van 

partir de la base de modular la planta per a utilitzar la totalitat dels panells 

prefabricats sense necessitar modificar-los, centralitzar les instal•lacions i optimitzar la 

geometria. Tot i així, la idea de la construcció prefabricada va ser abandonada. 

 

- El Reglament de Vivienda de Renta Limitada 

Set anys més tard, l’administració pública assumeix la seva responsabilitat enfront el 

problema de l’habitatge prenent el debat propiciat per l’Institut Torroja en el concurs de 

l’any 1949, sobre la industrialització de la construcció com la reflexió del disseny de 

l’habitatge, el qual, a finals dels anys 50 es veu agreujat per la gran demanda existent 

fruit de la immigració rebuda a les grans ciutats. Així doncs l’Instituto Nacional de la 

Vivienda, l’any 1956, convoca el Concurs d’Habitatges Experimentals a Madrid, on es va 

                                                 
11

 Informació extreta de l’article El concurso de vivienda experimental d’Eva Hurtado Torán en el segon volum de l’obra Un 

siglo de vivienda social (1903-2003) del Ministeri de Foment.  
12

 Informació extreta de l’article Los inicios de la prefabricación en al década de 1950 d’ Helena Aguilar. Trobat en el segon 

volum de l’obra Un siglo de vivienda social (1903-2003) del Ministeri de Foment.  

observar la labor realitzada en els anys anteriors, posant de manifest el nivell 

d’industrialització que va ser capaç d’arribar el mercat espanyol i la existència de noves 

patents espanyoles que van ser objecte del segell de qualitat impartit al poc temps per 

l’ Institut Tècnic de la Construcció i el Ciment dirigit per Eduardo Torroja.  

La convocatòria va durar de desembre fins a març. Aquest concurs era la conseqüència 

del recentment aprovat Reglamento de Vivienda de Renta Limitada, ja que entre els seus 

objectius es llegia: 

 

“(...) establecer concursos entre empresas constructoras españolas con carácter 

experimental, con la finalidad de adjudicar entre las seleccionadas la construcción de un 

determinado número de viviendas para el ensayo y la práctica de los más adelantados 

sistemas de edificación, organización del trabajo y aprovechamiento.“ 

 

També es va posar de manifest la possibilitat de començar a utilitzar patents 

estrangeres, moltes de les quals havien penetrat al mercat espanyol a través 

d’indústries espanyoles.  Tot i així, els processos constructius tradicionals eren presents 

i van fer caracteritzar l’arquitectura espanyola de postguerra com una tradició nacional i 

local, més modesta que popular allunyada de qualsevol desenvolupament tecnològic.  

La cerca d’una solució tècnica general al problema de l’habitatge es va abandonar als 

anys 60. Després de plantejar el camí a seguir hagués sigut necessari un recolzament 

públic que mai es va donar. Aquestes iniciatives van quedar perdudes a causa de la seva 

singularitat.  

 

Les lleis anteriorment enumerades que corresponen al període d’obertura del país amb 

l’exterior, en l’àmbit tècnic-constructiu van servir per a definir uns mínims necessaris 

que, de manera natural, van elevar la qualitat mitjana de l’habitatge. Les successives 

legislacions van produir també l’aparició d’una gamma més àmplia de tamanys i preus que, 

sense abandonar els segments alts, va permetre anar perfilant altres segments més 

assequibles, com el grup d’habitatges de renta limitada.  Aquest grup d’habitatges anava 

acompanyat amb el Reglamento de Renta Limitada, redactat l’any 1955 per l’ INV. Aquest 

reglament es caracteritza per pautar les següents disposicions per al tipus residencial13: 

 

- La possibilitat de suprimir la peça destinada a vestíbul en províncies de clima 

benigne i en totes les províncies quan es tractés d’habitatges en bloc i la caixa 

d’escala fos tancada. 

- La no limitació de l’altura lliure mínima en l’interior dels edificis, però sí la 

màxima, que seria de 3 m en planta baixa i 2’70 m en les restants. 

                                                 
13

 Extret de l’article de Miguel Lasso de la Vega y Eva Hurtado Toran: Las viviendas de tipo social, de rentas mínima  y 

reducida del 2n volum de l’obra Un siglo de vivienda social (2903-2003) del Ministeri de Foment. 
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- La prohibició d’edificar-les dins de zones urbanes classificades com 

historicoartístiques, on les ordenances municipals exigissin disposicions contràries 

a l’habitatge econòmic.  

- La recomanació d’alinear els blocs segons les corbes de nivell, amb el menor 

moviment de planta que es pogués i disposats de forma aïllada. 

- El respecte cap a les zones verdes existents, destinant el 15% del cost total a 

aquestes zones, en el que s’evitarien les plantacions de manteniment més costós, 

com la gespa, arbustos delicats o flors. 

- La utilització de diverses fàbriques o aparells en façana, lleugers retranquejos i 

distribucions interiors diferents, que s’acusessin a l’exterior mitjançant la 

disposició dels forats, amb la finalitat d’evitar la monotonia. 

- La  prohibició de tota composició pretensiosa que contrarestés el caràcter de 

l’habitatge: simetries que violentessin la distribució interior, balconades corregudes, 

elements d’estils passats, balcons decoratius, etc. Només es podria destacar el 

temple, la casa sindical o el mercat a través de la seva volumetria i funció. 

- La impossibilitat de projectar grups menors de 25 habitatges. 

 

Aquest reglament va comportar que els blocs d’habitatges construïts en els anys 50 es 

caracteritzessin per una baixa qualitat constructiva, on la seva ubicació sobre el terreny 

respongués a criteris d’ordenació elementals, formant un conjunt aïllat, desurbanitzat i 

desequipat.14 

 

Descripció dels elements constructius 

 

A partir de la informació obtinguda a través de les consultes de plànols i memòries 

constructives del dipòsit del Patronat Municipal de l’Habitatge, del projecte de 

remodelació general del barri de Trinitat Nova i els diagnòstics que es van dur a terme 

per tal de decidir si calia remodelar o rehabilitar el conjunt de blocs d’habitatges, 

s’expliquen a continuació com s’han executat els elements constructius emprats en la 

construcció del polígon de la Trinitat Nova. S’esmentaran en cada element les variacions 

que s’observen en les diferents tipologies d’habitatge que s’han anat estudiant al llarg 

d’aquest treball. Per tal de fer un recordatori s’enumeren i situen a continuació:  

 

Fonamentació 

 

Pel que fa a la fonamentació, no em pogut trobar informació d’aquest element 

constructiu en quasi totes les tipologies de bloc d’habitatges excepte els de tipologia D. 

En la memòria constructiva consultada en el dipòsit del PMH, vam trobar els plànols 

                                                 
14 Ferrer Aixalà, Amador. Els polígons de Barcelona (1996). Barcelona. 

d’execució de les fonamentacions juntament amb la següent informació: el formigó utilitzat 

en la fonamentació és ciclopi (barreja de blocs de pedra amb formigó) dosificat a 150 kg 

de C.P.A. per m3 disposat en sabates corregudes. Aquest element constructiu apareix o 

en forma de rases contínues de 0’60x1’00 m de secció on es disposen a la part superior 

verdugades de maó massís des d’on arrencaran els murs de càrrega.  

 

 
 

 

 

Estructura vertical 

 

Pel que fa a l’estructura vertical podem observar diferents solucions constructives: 

 

- Estructura vertical mitjançant parets de càrrega: 

 

Aquesta solució és la més emprada en el polígon de la Trinitat Nova (només una tipologia 

té una estructura vertical diferent, el bloc de plafons prefabricats de formigó armat).  

Aquest tipus d’estructura apareix amb parets de càrrega de totxana, com els de 

tipologia A,  de maó massís com els de tipologia B i C, o mixta com el de tipologia D, la 

qual presenta parets de càrrega de maó massís en les primeres plantes i de maó 

foradat en les 3 plantes superiors.  

En tots els tipus, aquests murs descansen sobre les verdugades emplaçades al damunt 

de les sabates corregudes de la fonamentació.  

Figura 7.1 Plànol de fonamentació dels edificis de tipologia D. S’observen les sabates corregudes amb 

verdugada.  
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En els blocs de tipologia C, per tal d’evitar la propagació de la humitat del terreny per 

capil•laritat, es van construir uns murets de formigó en massa, hidrofugat per 

assentament de les parets de càrrega, les quals estan formades per una paret de mig 

peu de maó massís a cara vista, el qual constitueix al mateix temps d’aïllament tèrmic. 

Les diferències entre les tipologies que utilitzen aquest tipus d’estructura vertical rauen 

en com estan disposats els murs de càrrega en planta. 

Per una banda observem que en els blocs de tipologia A, B i C, els murs portants 

coincideixen amb els paraments de façana. En aquestes tipologies es pot observar una 

cruixia central que segueix la direcció major de l’edifici, com en la planta tipus que es 

mostra a continuació, que correspon als blocs d’habitatge de tipologia A. 

 

 

 

 

En altres casos, com els blocs d’habitatge de tipologia C, careixen de cruixia central ja 

que la distància entre les façanes portants optimitzen la llargada de les biguetes fent 

que no es necessiti cap element estructural afegit. 

 

Per una altra, els blocs de tipologia D i E, els murs portants estan disposats en direcció 

perpendicular a l’eix major de l’edifici formant cruixies, tot tenint arriostrats els murs de 

façana. Tots els murs portants tenen un espessor comú de 30 cm. Els murs de càrrega 

de la tipologia A són els únics que s’executen sense cambra d’aire i es presenten amb 

una amplada diferent. Els que presenten cambra d’aire, aquesta es forma a partir d’envà 

de maó calat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.2  Planta tipus del bloc tipus A2. Els elements estructurals verticals surten assenyalats en groc. Per una 

banda observem les façanes estructurals juntament amb una cruixia central seguint l’eix major de l’edifici.  

Figura 7.4  Planta tipus del bloc tipus D2. A diferència dels blocs de tipologia A, no és presenten murs de càrrega 

perpendiculars als elements portants verticals (assenyalats en blau) a excepció dels murs de façana.  

Figura 7.3  Planta tipus dels blocs de tipologia C. Els murs portants, assenyalats en groc, coincideixen amb els 

paraments de façana i no s’observa cap crugia central.  

Figura 7.5 Planta tipus del bloc de tipologia E. S’observen les crugies assenyalades en blau perpendiculars a les 

façanes principal i posterior, creant llums no superiors als 5 metres per tal d’acollir les biguetes dels forjats. 
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- Estructura vertical mitjançant plafons prefabricats de formigó armat:  

 

Segons la informació extreta dels capítols d’execució de la estructura prefabricada 

del bloc de tipologia F vam poder assabentar-nos de què estaven constituïts els 

plafons prefabricats, del seu mètode de producció i la posterior ubicació dins 

l’obra. Els plafons verticals que conformen l’estructura vertical de la tipologia F 

són d’una sola peça que va de forjat a forjat, i incloïen des de la seva fabricació 

les fusteries de la façana.  La fabricació dels plafons es va produir a peu d’obra 

per a estalviar els costos derivats del transport, però amb l’inconvenient d’un 

control més difícil de la fabricació. Estaven elaborats a partir d’un motlle de terra 

cuita amb les perforacions corresponents per tal d’abocar el formigó posteriorment 

a la col•locació de les armadures. Aquestes, apareixen directament recolzades a la 

capa de guix que es disposava a la base del plafó sense cap separador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi apareixen dos tipus de panells verticals: 

 

- Panells de façana de formigó armat amb cambra d’aire de 22 cm d’espessor. 

L’altura dels panells es de pis a pis amb acabat exterior de pedra calcària picada i 

acabat interior de guix. S’hi poden observar diverses tipologies de panells segons 

la zona on anava col•locada; les diferències venen degudes a la seva llargada i la 

disposició de les obertures de façana. Les fusteries s’incorporaven als panells en 

el procés de fabricació. Els panells de façana principal i posterior són diferents 

als utilitzats per a executar les façanes laterals. Aquestes diferències es basen 

en les dimensions i en l’emplaçament de les obertures de les finestres. 

 

 

- Panells de caixa d’escala de formigó armat de 22 cm d’espessor. Aquests panells 

s’emplacen al perímetre de l’escala. L’escala també és prefabricada i va encastada 

als replans situats en l’arrencada i abocament a una biga prefabricada situada en 

la part superior del replà perpendicular a la direcció de l’escala. 

 

- En l’eix longitudinal del bloc d’habitatges apareix una crugia central formada per 

pilars de 0’24x0’20 m de secció i 3 tipologies de jàsseres. Els pòrtics obtinguts 

seran els elements estructurals on seran transmeses les càrregues dels forjats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 Part de la planta tipus del bloc tipus F. S’assenyalen en groc els plafons prefabricats de formigó armat que 

formen els paraments de façana. En blau, els que corresponen a la caixa d’escala. En vermell, s’assenyala la crugia 

central formada per pòrtics de pilars (encerclats en vermell) i jàsseres. 

Figura 7.6  Fotografies del capítol de façanes de la memòria constructiva del bloc de tipologia F.  

Dipòsit del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
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Figura 7.8  Fotografies de la disposició dels panells prefabricats en façana lateral i caixa 

d’escala del bloc de tipologia F. Dipòsit del Patronat Municipal de l’Habitatge.  
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Estructura horitzontal 

 

Estructura horitzontal: Els forjats dels edificis de la Trinitat Nova són unidireccionals 

transmetent les càrregues a les biguetes, les quals poden aparèixer de diversos tipus.  

 

Per una banda tenim biguetes de formigó pretensades de 20 cm de cantell, amb la 

principal característica de ser auto-resistents podent suportar tota la càrrega (pes 

propi + sobrecàrrega) en tot moment del procés d’obra.  

 

Les biguetes tenen una separació d’intereix de 70 cm. Aquestes poden anar 

acompanyades, o de revoltons ceràmics com els forjats dels blocs d’habitatge de tipologia 

A, B, D i E o bé de cassetons de morter de C.PA., amb omplert de formigó de 200kg de 

C.PA. per m3, sent capaç de suportar una càrrega total de 350 kg/m2 com els forjats de 

tipologia C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únicament, i pel fet de tenir un procés constructiu diferent per la solució escollida, els 

forjats del bloc prefabricat d’habitatges tipus F, contenen un altra tipologia de biguetes, 

les tipus DUPREC de dos llargades diferents: 4’05 i 4’77 m, i planxes de formigó de 

diferents dimensions.  

 

En tots els casos les biguetes transmeten les càrregues als cèrcols perimetrals 

disposats al llarg del perímetre de l’edifici, o sobre jàsseres, murs portants o cruixia 

central, com en el cas del bloc tipus F. Aquests cèrcols són de formigó armat. Per 

acabar, per a la formació de voladissos on van emplaçades les balconades es presenten 

les biguetes en volant, tal i com s’observa en el detall en la figura 7.10. Aquest és el 

trobament de la bigueta amb la paret de càrrega i mostra la variació en la distribució de 

les armadures quan arriba a aquesta.  

 

Figura 7.10  Detall de trobament de bigueta en volada amb el mur de façana per crear els corredissos d’accés als 

habitatges de la tipologia A. A la dreta, detall de bigueta autorresistent. 

Figura 7.11  Biguetes en volada per a la formació de les balconades dels blocs de tipologia A. 

S’observa la formació dels forjats amb encadellat ceràmic.  

Figura 7.12 Part del plànol de disposició de les biguetes en l’últim forjat 

dels blocs de tipologia A.  Dipòsit del Patronat Municipal de l’Habitatge. 



Estudi del teixit residencial del polígon de la Trinitat Nova (inici 1953). Instituto Nacional de la Vivienda i Patronat Municipal de l’Habitatge. 57 

Tancaments exteriors 

 

Els tancaments exteriors venen condicionats per optar als murs de càrrega de maó, ja 

que aquests són els que actuen com a paraments exteriors.  

 

La majoria de les façanes del polígon de la Trinitat Nova estan conformades amb parets 

de totxana de 15 cm d’espessor i envà interior formant cambra d’aire. Com ja s’ha 

esmentat abans, només la tipologia A no presenta cambra d’aire en els seus murs de 

tancament. Els acabats de la façana és on es troben les diferències entre les diverses 

tipologies d’habitatge del barri, igual que si mostren el cèrcol perimetral sobresortint en 

façana com en la tipologia C. Cal dir que els acabats han sofert en alguns casos 

modificacions degut a les intervencions de millora. 

Si els blocs de tipologia C opten per un acabat d’estucat amb capa de pintura, en la 

tipologia D, tal i com s’observa en el seu projecte original, el seu acabat es composava 

d’aplacat de peces vidriades.  

 

La tipologia E també té com a acabat l’aplacat de peces ceràmiques vidriades i peces de 

fang cuit en els gelosies, en la façana principal, i en la façana posterior, presenta obra 

vista.  

 

Per tant, en les tipologies fins ara esmentades, els acabats són uniformes en quasi tot 

l’edifici, encara que cal remarcar la voluntat de distinció que aporta l’aplacat de pedra en 

els edificis de tipologia A, el qual es presenta com el sòcol de les plantes baixes i en 

les torres de comunicació vertical on són emplaçades les escales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acabat de façana dels blocs de tipologia B, els quals van ser construïts per l’INV 

presenten una major qualitat constructiva, fet que s’observa en veure que presenta 

diferents materials en els acabats dels tancaments exteriors: arrebossats pintats, 

aplacats de pedra, i obra vista a cara vista on alguns edificis presenten diferents 

aparells de les peces de maó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14  Acabat d’obra vista de façana lateral 

del bloc de tipologia E 

Figura 7.13 Acabat d’estucat amb capa de 

pintura dels blocs de tipologia C 

Figura 7.15  En primer terme l’aplacat de pedra de les caixes d’escala dels blocs de 

tipologia A, en contrast amb l’acabat de les façanes laterals, d’estucat amb capa de 

pintura.   

Figura 7.16  Detall de l’aparellament de la façana lateral 

dels blocs de tipologia B, diferent a l’aparellament que 

s’observa en altres parts de la façana.  

Figura 7.17 S’observen diferents acabats en les façanes 

dels blocs de tipologia B a diferència d’altres tipologies 

que es presenten amb menys varietat d’acabat.  
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Els tancaments interiors de quasi tots els blocs tipus del polígon de la Trinitat Nova, 

exceptuant la construïda mitjançant panells de formigó prefabricats (bloc tipus F) venen 

executats mitjançant envans de maó de 5 cm d’espessor amb acabat de guix enlluït en 

ambdues cares. Els envans de la tipologia F són prefabricats amb guix compactat de 7 

cm. D’espessor. 

 

 

Cobertes 

 

Pel que fa a les cobertes, en el polígon de la Trinitat Nova trobem dues tipologies; per 

una banda cobertes planes i per una altra cobertes inclinades. A continuació s’expliquen  

 

- Cobertes planes formades per capa de formigó aïllant amb la funció de formar 

pendents d’evacuació d’aigües disposada sobre el forjat de l’últim pis. Les 

tipologies B, D i E tenen cobertes planes. En la tipologia B s’observa com a acabat 

de coberta una solera de rajola sobre tela asfàltica. Pel que fa a l’evacuació 

d’aigües pluvials en les tres tipologies s’observen boneres en el pla de la coberta 

amb els baixants disposats per conductes interiors  

 

 
 

 

- Cobertes inclinades en les tres tipologies de bloc restants. L’acabat de la coberta 

així com la subestructura que la subjecta són les diferències entre elles, encara 

que comparteixen el sistema d’evacuació d’aigües, la qual es fa a partir de 

canalons en els vessants de la coberta connectats als baixants pluvials. Aquests 

baixants es presenten vistos en façana i desemboquen directament al carrer. Les 

tres tipologies de cobertes inclinades són les següents:  

 

 

 

1. Cabirons de fusta com a subestructura amb xapa d’uralita fixada 

mitjançant claus metàl•lics com a acabat, i carener en façana principal 

formant una sola aigua. (bloc tipus F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cabirons de fusta i envanets de sostremort com a subestructura amb 

xapa d’uralita amb carener central. En la memòria constructiva consta  

aïllant tèrmic de llana de vidre de 30 mm sobre el forjat de l’ última 

planta. (bloc tipus C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Envanets de sostremort i soleres de plaques encadellades ceràmiques 

com a subestructura i teula ceràmica àrab com a acabat amb carener 

longitudinal en el centre del bloc, format amb teula carenera agafada 

amb morter, formant dos aigües. Cal dir que aquests envanets van 

situats a continuació a les parets arriostrades perpendiculars als murs 

portants de façana dels blocs de tipologia A.  

 

Figura 7.19 Fotografia del vessant de la coberta del bloc d’habitatges tipus F. 

Figura 7.20 Fotografia general dels blocs de tipologia C just quan es van construir. 

 S’observen les cobertes inclinades.  

Figura 7.18 Fotografia de la coberta plana del tipus 

B. 



Estudi del teixit residencial del polígon de la Trinitat Nova (inici 1953). Instituto Nacional de la Vivienda i Patronat Municipal de l’Habitatge. 59 

El forjat dels habitatges de la planta superior és un cel ras de canyissat i guix i 

constitueix la única separació entre l’espai habitable i la coberta inclinada de teula àrab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusteries i acabats. 

 

Pel que fa a les fusteries, les finestres de la construcció original eren de fusta amb 

vidre de 7mm d’espessor, i alguns blocs d’habitatges presentaven porticons del mateix 

material, com ara els de tipologia A. Aquesta tipologia té emplaçades en les caixes 

d’escala un finestró de 8’00x1’80m amb el marc de formigó nervat.  Aquells blocs que 

tenien balconades, com els blocs tipus E i F, aquestes eren de ferro igual que les 

baranes de les escales. A continuació es mostren fotografies dels accessos als blocs 

d’habitatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.21 Fotografia de bloc de tipologia A en procés d’enderroc. S’observa la disposició 

de les biguetes i l’encadellat on aniran disposades les teules ceràmiques.  

Figura 7.23  Portes d’accés als blocs d’habitatge de tipologia A (dreta) i tipologia B (esquerra).  

Figura 7.24 Porta d’accés d’un dels 

edificis que conformen el bloc tipus F.  

Figura 7.25 Fotografia del finestró que 

s’observa en les caixes d’escala dels blocs de 

tipologia A 

Figura 7.22 Fotografia de bloc de tipologia A en procés d’enderroc. En aquesta altra 

fotografia s’observa l’envanet de sostremort executat sobre els murs no portants de 

trava, el qual apareix amb l’acabat de les estances de l’habitatge. 
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Pel que fa els acabats, s’enumera a continuació la informació obtinguda a partir de la 

tipologia d’edifici estudiada. En algunes tipologies, com el cas de la A, no s’ha trobat 

informació en la seva memòria constructiva.  

Acabats tipologia B: 

 

El cobriment de la coberta, tal i com s’ha esmentat abans es fa a partir de rajola 

ceràmica. Els paviments interiors es presenten amb mosaic hidràulic i terratzo i els 

graons de l’escala són de granit artificial i terratzo. 

 

Acabats tipologia C: 

 

Als ampits de les finestres s’observa arrebossat de morter de calç, igual que 

davant de les portes dels habitatges i als muntants d’escala. A la cuina s’observa 

alicatat de rajola blanca de 15x15cm en dos filades, igual que al bany i a la zona 

raconera de la dutxa. Els trobaments de paraments verticals amb horitzontals van 

enguixats a bona vista.  

 

Acabats tipologia D:  

 

El paviment de planta baixa s’assenta sobre el forjat ceràmic, aixecat del terreny 

natural per a evitar humitats i l’acabat és de mosaic hidràulic. 

 

Acabats tipologia E:  

 

Els paviments dels habitatges i dels locals comercials són de mosaic hidràulic. Els 

de planta baixa i escala, de granit artificial  i de rajola catalana en les terrasses i 

en els bancs de cuina. El bany té un paviment de marbre. 

 

Acabats tipologia F:  

 

Durant el procés de fabricació dels forjats s’incorporen els paviments, de manera 

de terratzo continu, polint-se en el taller abans de ser transportats. Tenen les 

dimensions de l’espai que cobreixen sent possible gràcies a la inexistència de 

transport per carretera  que obligaria el compliment de determinats gàlib. 
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8 EVOLUCIÓ I REMODELACIÓ DEL BARRI 

 

8.1 Actuacions de millora 

 

La situació crítica del barri i dels habitatges que havia estat denunciada pel veïns va 

donar lloc finalment als primers projectes de reparació dels blocs de cases. La feina més 

important la va iniciar el Instituto Nacional de la Vivienda, davant de situacions 

d’urgència com al 1962, que van començar a evidenciar els problemes constructius dels 

blocs de cases aixecats feia només un parell d’anys. Una ordre de 15 d’octubre de 1962 

autoritzava a l’INV a reparar els edificis malmesos pels temporals. 

 

L’any 1963, l’Instituto Nacional de la Vivienda va fer un pressupost per reparar el 

habitatges de la primera fase, amb un total de 464 habitatges. Les obres van ser 

executades per l’empresa de construccions Sala i Amat. Encara que el primer projecte 

global de reparacions no va ser fins a finals de la dècada següent; al 1977 van començar 

les primeres obres d’urbanització al mur de contenció de l’Avinguda Meridiana, entre el 

carrer de la Llosa i el de Sa Tuna i al novembre van començar les reparacions dels 

blocs. 

A mesura que avançaven les reparacions es va fer necessària l’ampliació del projecte, 

així que al 1982 es va redactar un Projecte complementari fet per l’arquitecte Víctor 

Seguí. Finalment, a partir del mateix any 1982, l’Instituto de Promoción Pública de la 

Vivienda va fer les obres d’urbanització dels espais entre els blocs. 

 

Aquests canvis com es pot veure han sigut promoguts a partir dels plans parcials de 

remodelació aplicats per part de l’Ajuntament de Barcelona i els quals han arribat a 

complir els objectius que es marquen com a fita de manera cooperativa gràcies a un Pla 

Comunitari de desenvolupament social, basat en la participació veïnal.  

 

Aquesta participació es tradueix en la creació a càrrec de les associacions de veïns d’un 

grup coordinador, un comitè tècnic i un equip de professionals contractat per aquestes, 

els quals vetllen per a que el pla definitiu que presenta l’Ajuntament compleixi les 

exigències que els futurs habitants han cregut prioritaris.  

 

Des de l’any 1991 els veïns reivindiquen una remodelació dels habitatges del barri 

afectats per aluminosi i carbonatosi. La societat Pro Nou Barris (PRONOBA) de gestió 

municipal va realitzar un estudi l’any 1997 que detectava aquestes lesions. Un dels 

principals problemes del barri és la mala qualitat dels habitatges pel que es plantejava 

la conveniència de rehabilitar o de construir de nou, juntament amb el problema de 

connexió i comunicació amb el seu entorn, tant urbà com forestal.  

Seguint el procés del Pla Comunitari es va realitzar l’anàlisi i la diagnosi, entre veïns, 

tècnics i professionals de serveis públics i d’administració. En el document es fa un 

anàlisi no exhaustiu del Pla General vigent: qualificacions, tipologies, viari, número de 

plantes, etc. En el que destaca la localització de les patologies estructurals (aluminosis, 

carbonatosis) i l’estudi de la implantació topogràfica de la edificació.  

Els plantejaments que es van concretar es poden arribar a resumir en tres punts: 

 

- Millora dels espais públics per aconseguir una major riquesa d’usos i possibilitat de 

trobada i d’activitat en el barri. 

- Millora de la relació del barri amb els barris col·lindants i amb les zones naturals. 

- Incluir activitats productives en l’espai residencial. 

Després de que l’ajuntament presentés un PERI l’any 1997 on no es contemplava cap de 

les millores presentades pel Pla Comunitari, l’any 2001, s’aprova el PERI definitiu que 

contempla tota la nova construcció que s’executarà en el barri. Sorgeix de dos anys de 

reunions amb representants dels veïns, en les quals es va presentant i modificant el 

projecte fins a arribar al disseny de l’espai urbà i de l’edificació aprovats actualment. 

L’edificació nova té un disseny en espina de peix, s’ordenen tres habitatges en cada 

portal i la normativa obliga a un retranqueig que es justifica per la cerca de la millor 

orientació. En realitat la orientació no és la més favorable però es acceptable en tots 

els blocs.  

 

  
  

 

En quant a l’espai públic i la seva representativitat es dissenya una plaça al voltant de 

la Torre del Rellotge i s’organitza una xarxa d’espais lliures en relació amb l’actual parc 

de la Trinitat, com camí verd fins a Collserola. 

Figura 9.1 Bloc aïllat de nova construcció i visió del carrer d’Aiguablava.  
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 Figura 9.2  Plànol de criteris i objectius del planejament de 1999.  
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8.2 Enderrocs 

 

A continuació s’exposen les fases d’enderroc i nova construcció del Pla Parcial de 

remodelació del parc d’habitatges construïts a la Trinitat Nova, per part de l’Ajuntament 

de Barcelona l’any 1997. Aquest es divideix en 3 fases on cadascuna de les quals és 

composta, primer, per una actuació d’enderroc dels edificis afectats pel pla ja existents i 

d’una segona on s’emplaçaran els futurs habitatges de nova construcció. La primera fase 

prevista ja està executada a diferència de les dues restants, les quals s’estan duen a 

terme actualment. 

 

Fase 1a 

No s’inicia cap promoció d’habitatges de nova 

construcció però s’inicien els enderrocs dels edificis 

senyalitzats en la imatge. El terreny resultant és 

necessari per tal de finalitzar el tram final del 

carrer Aiguablava i emplaçar edificis de nova 

construcció en la zona lliure situada a l’est del 

carrer esmentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1b 

En la fase 1b s’enderroquen 4 blocs d’habitatges 

(tipologia C ) juntament amb 2 blocs de 22 botigues 

amb un habitatge, construïts l’any 1959 pel PMH. 

Es construeixen 5 blocs d’edificis d’habitatges de 

nova construcció en la nova zona lliure esmentada 

en la fase 1a. 

 

 

 

 

 

 

Fase 2a: 

Actualment s’esta duent a terme els enderrocs 

dels blocs de tipologia A assenyalats en la imatge, 

per tal de donar cabuda als nous habitatges de 

nova construcció, els quals s’han executat dos 

blocs dels 6 ja previstos. Les 3 illes on es veuen 

les actuacions acaben sent 2 per aplegar els 6 

blocs esmentats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2b: 

Un cop enderrocats els blocs de tipologia A en la 

illa d’actuació, es pot completar dels 4  dels 6 

blocs que faltaven dels esmentats anteriorment 

per executar d’habitatge de nova construcció. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fase 3a: 

Amb el nou espai aconseguit es completa amb dos 

blocs d’habitatge de nova construcció.  

S’enderroca parcialment els blocs de tipologia A 

en la illa assenyalada deixant un bloc de tipologia 

E. 
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Fase 3b: 

La zona prevista per a nova construcció 

s’emplaçarà un bloc d’habitatges creant una via 

interior que creuarà l’illa en diagonal. 

En l’illa d’actuació dels enderrocs no està previst 

cap bloc d’habitatges de nova construcció 

destinant-la a espai verd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els enderrocs se centren en els blocs d’habitatges construïts pel Patronat Municipal de 

l’Habitatge en les primeres fases d’execució. Els blocs afectats són els de tipologia A, C 

i E. Pel que fa a la rehabilitació s’actua en els blocs de tipologia D, els quals es va 

actuar per tal d’afegir més superfície d’habitatge a partir de la construcció de balcons, i 

la instal•lació d’ascensors a façana, variant l’accés en l’edifici. 

 

                
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2  Façanes actuals del bloc D i D.5 
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9 TRACTAMENT FORMAL 

 

Els blocs d’habitatges de la Trinitat Nova tenen unes característiques formals  comunes 

amb altres polígons d’habitatge construïts en el mateix període a Barcelona, que es 

veuen reflectades en l’ordenament dels edificis dins de l’illa, les densitats de població i 

els sistemes constructius emprats.  

El resultat final és un parc d’habitatges on s’observa una varietat tipològica important 

degut a que les diferents promocions van ser construïdes per diferents organismes de 

gestió. Tot i així, en totes es mostra el caràcter experimental alhora de tractar el bloc 

en l’extradarri barceloní del moment, no només en la organització interna de l’edifici, sinó 

sobretot en la seva pròpia relació i en la forma què ocupen el solar. Aquesta varietat 

també ve donada per la morfologia del terreny, la qual imposa les densitats segons quin 

sigui l’emplaçament de l’edifici.  

Encara que els habitatges construïts tenen una qualitat molt precària, la intenció 

d’incloure ideals extrets de la carta d’Atenes, la qual va influenciar en la urbanització de 

les ciutats del s. XX, és notòria en la composició del projecte del barri. Els blocs 

d’habitatges s’emplacen en les illes seguint sempre una orientació semblant (cap a l’est, 

o cap al sud), sense presentar sempre la mateixa alineació a vial, presentant espais 

lliures a l’interior de la illa accessibles des dels carrers perimetrals. D’ aquesta manera 

apareixen illes semiobertes connectades als carrers col·lindants per diversos accessos, i 

illes on els blocs es desencadenen al llarg del vial fent aparèixer un espai interior dins 

de l’illa, la qual presenta obertures per algun dels seus carrers perimetrals. Dins aquest 

espai s’emplacen parcs o places amb zones d’esbarjo o d’aparcament. 

L’organització dels habitatges es fa a partir de blocs, els quals apareixen aïllats, encara 

que poden estar formats per més d’un edifici. La distribució interior dels habitatges 

responen, a excepció d’alguns casos, de la mateixa manera: se centralitzen les cambres 

humides, s’intenta evitar l’accés directe del bany al menjador, la ventilació creuada és 

present en moltes de les distribucions igual que fer coincidir la zona diürna d’un 

habitatge amb la del col·lindant. El nombre d’habitatges per planta varia segons en quina 

tipologia de bloc estigui emplaçat, igual que el nombre d’habitacions que acullin. Aquest 

fet és important per tal de veure la varietat de tipus d’habitatge que s’oferia en el 

barri de la Trinitat Nova, on casualment els habitatges construïts per l’INV eren més 

grans i estaven emplaçats en els terrenys més aptes per a construir, a diferència dels 

habitatges del Patronat Municipal de l’Habitatge, on algunes promocions d’habitatges es 

van construir en terrenys que no complien cap condició higiènica.  

Tal i com s’ha explicat en l’apartat d’equipaments i usos comercials, la voluntat de 

centralitzar els equipaments a partir de la creació d’un centre cívic va ser posterior al 

projecte inicial del barri de la Trinitat Nova. Tot i així, es mostra la intenció que es pot 

observar en altres polígons d’habitatge construïts a Barcelona, de constituir-lo l’eix 

central i més distintiu del barri. 

Les diferències les trobem en que les zones d’habitatge no venen dictades per raons 

higièniques tal i com marca aquesta carta, igual que no compleix el manifest amb 

l’alineació dels habitatges, els quals apareixen, la majoria, alineats al carrer. La intenció 

de mostrar aquestes característiques d’arquitectura racionalista es veu en la orientació 

dels blocs dels edificis la qual no és del tot dolenta, igual que la de deixar espais lliures 

entre els blocs. 

El terreny també obliga a organitzar els blocs d’habitatges en l’interior de la illa de 

manera diferent, d’aquesta manera apareixen 2 variants; per una banda, la illa tancada, 

la qual conté en la part interior una plaça envoltada pels blocs d’habitatges alineats als 

carrers col·lindants de l’illa on es presenten accessos per tal d’entrar a la zona interior, 

i la illa semioberta on també es presenten obertures per algun dels seus carrers 

perimetrals. 

Els sistemes constructius dels blocs d’habitatges són quasi bé idèntics en tot el barri 

utilitzant un plantejament optimitzat. És present la utilització de sistemes constructius 

tradicionals en la majoria dels blocs d’habitatge, a excepció del bloc de tipologia F, el 

qual està fet de panells prefabricats de formigó armat. Aquest fet remarca els canvis 

alhora de projectuar i construir que s’anaven filtrant de mica en mica en la construcció 

dels anys 50 i que va caracteritzar l’arquitectura després del període d’autarquia.  
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10 CONCLUSIONS  

 

Amb les visites a l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge ens ha sigut possible 

obtenir documentació gràfica sobre les diferents promocions d’habitatge que aquest 

organisme va bastir al barri de la Trinitat Nova, la qual es tractava de plantes tipus, 

alçats i seccions. També, en aquest dipòsit vam consultar les memòries constructives que 

ens va ser possible trobar per tal de poder observar les característiques constructives 

i tècniques. 

Per una altra banda, ens ha sigut molt complicat obtenir informació sobre els blocs 

d’habitatge bastits per l’Instituto Nacional de la Vivienda, i vam partir de la documentació 

que Adigsa ens va facilitar pel seu estudi. Amb aquesta documentació ha sigut possible 

fer l’estudi dels habitatges executats per aquest organisme, pel que fa a la seva 

ordenació i distribució, però des d’un punt de vista constructiu no ha sigut possible 

confirmar res sobre paper.  

Amb la visita que vam fer a l’associació de veïns de la Trinitat Nova vam poder tenir 

accés als diagnòstics que es van dur a terme l’any 1997 per tal de complementar el pla 

comunitari, creat amb l’objectiu de modificar el PGM que es volia aplicar al barri. 

L’organització veïnal que existeix a Trinitat Nova es caracteritza per estar cada cop més 

articulada amb un poder cohesionant sobre la comunitat molt fort. Gràcies a la capacitat 

de mobilització veïnal i tenir en compte les reivindicacions de caràcter urbanístic han 

arribat a millorar la situació urbanística del barri de manera notable dotant-lo de 

serveis que fins ben entrats els anys 90 encara eren inexistents. 

A part de les consultes a diferents dipòsits d’arxius i associacions ens ha servit de gran 

ajuda el fet de que la gran part dels blocs d’habitatge objectes d’estudi encara estan en 

actiu; per tant, hem volgut acompanyar les explicacions amb fotografies per tal de 

contextualitzar-les amb la realitat. 

 Els blocs d’habitatges del polígon de la Trinitat Nova mostren un bon ordenament dins 

les illes on són emplaçats, encara que la relació viaria entre aquestes, degut als 

processos de modificació de la xarxa urbana que es pot observar en l’evolució del barri 

presentava deficiències importants.  Hem pogut observar que aquestes deficiències venen 

donades per dos punts importants; per una banda, la urbanització del barri va ser 

posterior a la construcció dels blocs d’habitatge. Aquest fet va comportar un aïllament 

del barri amb al resta de la ciutat ja que la xarxa viària era inexistent. Per una altra, el 

fet de construir sense tenir en compte les condicions higièniques dels solars és un punt 

que ha condicionat la vida útil dels edificis, fent que els blocs d’habitatge construïts, 

sobretot, en les illes interiors, hagin sigut enderrocats a causa del seu emplaçament.  

Pel que fa als habitatges, des d’un punt de vista constructiu les diferències venen 

donades segons l’organisme encarregat de construir-los. Si per una banda els blocs 

d’habitatge construïts pel PMH es caracteritzen per oferir més tipologies en un mateix 

polígon amb  l’objectiu d’adaptar-se a la necessitat individual de la zona, els blocs 

d’habitatge de l’INV es caracteritzen per una major qualitat constructiva i una densitat 

d’habitatges major. 

Tot i així, els habitatges promoguts tant per un organisme com per l’altre, mostren les 

següents característiques pel que fa a la seva ordenació i distribució: 

- Les cambres humides (cuina, bany i safareig) dels habitatges es presenten 

agrupades en planta. En els habitatges del Patronat Municipal de l’Habitatge totes 

tenen ventilació natural directe a façana, a diferència dels de l’Institut Nacional de 

la Vivienda, les quals se situen en l’interior de l’habitatge fent que les restants 

cambres tinguin ventilació directe. 

- Els accessos als habitatges es presenten molt optimitzats i es poden observar 

diferents tipus d’accés en les diferents tipologies d’habitatge.  

- La ventilació  creuada és una de les característiques que es van tenir en compte 

en els projectes estudiats ja que s’observen  obertures en  les façanes principals 

i posteriors permetent aquest tipus de mesura higiènica. 

- La majoria dels habitatges tenen orientada la façana principal cap a l’est i la 

posterior cap a l’oest, evitant sempre la orientació cap al nord. 

- Les zones diürnes i nocturnes de l’habitatge es mostren diferenciades en la 

majoria de plantes tipus, fent coincidir les zones nocturnes i aïllant les diürnes 

entre els habitatges contigus. 

- Les superfícies dels blocs d’habitatge construïts pel PMH resulten ser inferiors a 

les de l’INV. 

En l’estudi constructiu, ha sigut de gran ajuda intentar contextualitzar el moment de 

construcció del barri de la Trinitat Nova amb la política d’habitatge contemporània a 

aquest. D’aquesta manera hem volgut explicar les actuacions per part del govern per tal 

de resoldre el problema de l’habitatge juntament amb les característiques que se’n 

deriven a arrel de reglaments o concursos convocats. Dins d’aquest mateix apartat, hem 

reunit la informació obtinguda de les memòries consultades, la qual ens ha ajudat a 

observar les tipologies constructives aplicades a la execució del polígon d’habitatges 

d’estudi. 

Ha sigut interessant observar les diferències existents en les qualitats constructives 

entre els blocs d’habitatge construïts pel PMH amb els de l’INV. El fet més palpable és 

que el projecte de remodelació del barri, el qual hem volgut incloure un apunt en aquesta 

investigació, no contempla enderrocar cap dels blocs construïts per l’INV. En canvi, les 

noves edificacions que s’estan executant ocupen els solars on anteriorment havien 

emplaçats 2 tipologies de bloc d’habitatge construïts pel PMH. 

Un cop finalitzat el projecte, estem satisfets de la feina duta a terme en aquests 

darrers mesos. L’objectiu del projecte que ens vam proposar ha sigut i és conèixer de la 
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manera més exhaustiva possible el projecte original que crearia el barri de la Trinitat 

Nova que ara coneixem i, havent analitzat la construcció i l’ordenament dels habitatges i 

la ordenació urbanística hem pogut arribar a les qüestions que fan el polígon de la 

Trinitat Nova diferent a altres polígons de la ciutat, com l’ordenament dels blocs 

habitatges dins de les illes afavorint la relació dels blocs d’habitatge amb els espais 

lliures, la seva situació perifèrica a l’entrada de la ciutat de Barcelona i la connexió 

urbanística inexistent fins l’any 1958 o el nombre d’habitatges construïts a la Trinitat 

Nova per part dels 3 organismes, el qual és molt semblant, superant tots tres els 1000 

habitatges, a diferència de les promocions d’habitatge anteriors a la de la Trinitat Nova, 

les quals contenien molt menys habitatges. 
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http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/aivel.html  

-La vivienda en Madrid 1939-1961: 

http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/vivienda.htm  

-Tot Nou Barris: 

http://www.totnoubarris.com/   

http://www.icc.cat/
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
http://www.bcn.es/guia/bcnpice.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/aivel.html
http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/vivienda.htm
http://www.totnoubarris.com/
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12 DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 

12.1. Translation: Summary, The neighbourhood within the city, Development organizations 

and Neighbourhood ordinance. 

 

The project focuses on the housing of the Trinitat Nova district, which was built from 

the year 1953 until 1963. It is located in the north of the city of Barcelona and is one of 

the first neighbourhoods that we find when we enter on the city by the Meridiana 

Avenue. The polygon was created in answer to the demographic problem suffered in 

Barcelona during the 1960s, due to immigration from other areas of Spain. The proposal 

was carried out as public developments creating a massive social housing project. As it 

was an ambitious neighbourhood construction project complete with all of the necessary 

services, the construction was awarded to three different developers. In this work we 

will deal with that carried out by the Patronat Municipal de l'Habitatge promotions and 

the Instituto Nacional de la Vivienda.  

 

The proposal for the polygon of the Trinitat Nova is made up of a total of 117 buildings 

in an area of 55 hectares. Due to the sloping ground conditions, different blocks were 

drawn up each with a different building layout, trying to maintain recreational areas and 

parks for the residents of the area; we also highlight the centralization of the 

commercial, religious and academic services within the neighbourhood.  

 

Our goal is to thoroughly understand this neighbourhood project and its execution, taking 

into account the multiple interventions of the period made in order to accommodate so 

much social housing. First, a study was made of the district focusing on the public (both 

state and municipal) construction entities involved. Then a comparison was made of the 

original project for the neighbourhood with its current state in order to understand in 

greater depth each building within the project. Finally a study was made of the 

construction records for the buildings, for those which were available in the different 

municipal archives.  

 

Presentation of the neighbourhood project  

The creation of the Trinitat Nova district coincided with the end of the period of 

autarchy suffered in Spain in the 1940s, after the Spanish Civil War (1936-1939). During 

this period the problem of housing shortage grew and was conditioned by several 

factors. Initially we must take into account the houses destroyed during the war, the 

lack of construction activity due to the lack of raw materials such as concrete or steel 

and perhaps the most important factor, the migratory flow of the rural population to 

the industrialized cities, with one and a half million people arriving in the city. Later, 

with the creation of international relationships more raw materials and production assets 

became available allowing the development of industry and construction. In the case of 

Spain, the agreement with the USA in 1953 marked a great improvement in the national 

economic context, just when the Trinitat Nova district began to be built. 

  

o Location and total area of the polygon  

The Trinitat Nova district is located in the Nou Barris, in the northeast of the city of 

Barcelona. It is delimited by the Meridiana Avenue, via Favencia, and Aiguablava and Garbí 

Street. It is now next to the Nus de la Trinitat, which separates it from the Trinitat 

Vella. As we have mentioned, it belongs to the Nou Barris district where popular sectors 

of the city are grouped. Beyond the Trinitat Nova district, in the skirts of the Collserola 

hill, the Torre Baró, Roquetes and Prosperitat, neighborhoods are located which have 

similar social and urban problems.  

 

The polygon has a total surface area of 55 hectares. 

  

o Total constructed surface area  

To be able to quantify the surfaces we have made the study of the different 

developers’ projects separately to obtain a more accurate total.  

 

With 56,000 m2 from the OSH, and 59,970 m2 from the PMH and 46,266 m2 from the INV; 

the total constructed surface area is 172,236 m2.  

 

o Total constructed surface area for housing  

Using the same idea as in the previous section, we obtain 44,790 m2 for the OSH, 64,854 

m2 for the PMH and 82.624 m2 for the INV, making a total of 192,268 m2.  

 

o Total number of homes 

We counted a total of 3,367 homes, 1,154 for the OSH, 1,076 for the PMH and 1,137 for 

the INV.  

 

o Total constructed surface area for facilities  

In the initial project all the facilities were grouped in the same block, where we can find 

the school, the Civic Centre and the church; with a total area of 15,175 m2. This idea has 

been respected up to the present, although a health centre was located in one of the 

buildings of the INV.  

 

o Total constructed surface area for commercial buildings  

Shops are concentrated in the same block as the facilities as well as being than 

scattered throughout the buildings of the different constructors, with a total of 4,588 

m2.  
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o Free surface  

The free spaces have been classified as roads with 9,458 m2, parks and squares with 

1,442 m2, buildings’ gardens and accesses with 1,875 m2 and sports areas with 2,247 m2, 

making a total of 15,022 m2.  

 

The neighbourhood within the city  

o Previous situation in the area  

The area of the Trinitat Nova presents steep slopes on the ground that sits on the 

last elevations of the mountain range of Collserola. The can Campanyà, Ninya, Parera i 

Calau streams that cross the neighbourhood to reach the Besós river or the flat lands 

of Sant Andreu, have nearly all disappeared, although their path can be guessed at as 

many streets follow the same routes. The oldest available documents speak of the first 

building in the area around 1143, giving rise to a small chapel dedicated to the Holy 

Trinity; although centuries later in 1808, during the French war, it was destroyed by 

Napoleon's troops, and was never rebuilt.  

 

The streams mentioned previously possibly refer to country houses with varied fields 

which were in the territory before the nineteenth century, although little is known of 

this period. During the 19th century, agricultural activities continued and reference is 

made to the existence of country houses such as can Campanyà or can Calau. Areas 

dedicated to certain crops, such as vineyards, were increased and in the year 1872, there 

were still vineyards established in the land situated at the end of the current Palamós 

Street.  

 

- First non-agricultural activities  

As mentioned previously, where the Trinitat Nova district sits today, had previously had 

a predominantly agricultural use, but did not stay on the sidelines of growth and 

changes in the city of Barcelona when the 19th century population growth resulting from 

the industrial revolution created new needs. As a result of these changes and due to its 

geographical situation the neighbourhood had to provide new uses and services.  

 

The first documented non-agricultural uses were the quarries, situated at the foot of 

the Les Roquetes hill. The railway line that went north of Barcelona to Granollers 

crossed the lands of the Trinitat in 1854, and later the line towards Sabadell in 1855, 

started the use of the area for the major communication routes between Barcelona and 

the rest of the Catalan territory.  

 

Soon afterwards the facilities for the provision of water to Barcelona were deployed 

with the first aqueduct being built in 1825, however the most important works were 

carried out at the beginning of the 20th century when the Barcelona City Council made a 

municipal policy regarding the water supply to try and break the monopoly of the 

company Aguas de Barcelona. In 1917 the first chlorination and treatment plant was 

inaugurated in the Trinitat Nova district, which was operational until 1989, but is now out 

of service. The aqueduct, in the stretch between the Tres Ulls bridge and the treatment 

plant never entered into service, and its five hundred steps interior staircase was used 

for various purposes: from mushroom farming to a children’s playground. 

 

In the same way that its geographical situation made the Trinitat Nova a strategic point 

for the water supply, the electricity supply for Barcelona soon started installing cables 

and towers through the area. 

 

Like most of the neighbourhoods on the upper slopes of Collserola, Trinitat Nova hardly 

participated in the industrial growth of the times. The difficulties of access and the 

steep topography were an obstacle to the industry. We do find some factories at the 

end of the 19th century such as the tannery of San Andrés de Schimdt & Co. that later 

became property of the Bohigas brothers.  

 

- Beginnings of urbanization  

The first constructions that appeared in the territory were summer houses constructed 

from private surveys at the end of the 19th century. In 1897 one of the most important 

urbanization projects of the sector was carried out as a response to a partnership plan, 

promoted by Manuel Sivatte with the intention of creating a garden city, however this 

was not fully developed; what we know as Trinitat Nova was outside of this action and 

subsequent surveying. The grounds of the Trinitat Nova were mainly vineyards, except 

for a group of 5 single-family houses with gardens on Palamós Street, which is now 

known as “les Cases dels Carters”.  

 

This collection of houses were built on relatively large plots (513-748 m2) and had a 25 

metre facade on the main street, now Palamós street, and limited from behind with a 15 

metre wide proposed street. It is believed that this development was related to the 

Garden City of Torre Baró projected by Sivatte.  

 

Manuel Sivatte intended his company to carry out a large real estate operation in all of 

this area, urbanizing a garden city in the style of those that had been previously 

projected for other areas of Collserola, such as the big garden cities of Tibidabo; Sant 

Pere Màrtir or Park Güell. With this aim, the constructor built a recreational area with 

an emblematic building, destined to be a casino, in the style of a medieval castle, on the 

highest part of their grounds, in the northeast part of Horta. This was built on the 

summit of the buttresses of Roquetes and was known as the Tower of the Baró.  
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The properties were put on sale, but with the advent of the Civil War the sales stopped 

until 1951 when Narcís Albertí Thomas acquired the last property which was sold little 

more than a year later to be part of the construction of the polygon.  

 

Development organizations  

The neutrality of Spain during the first European war caused a misleading economic 

euphoria. Its effects, combined with the explosive situation in the Spanish countryside 

and a process of industrial expansion, caused a growing migratory effect from the 

country to the city. In Barcelona, this fact was aggravated in the higher neighbourhoods 

of Sant Andreu, so that in the 1950s it was necessary to draw-up a management plans 

by areas or neighbourhoods. This was conditional on the low purchasing power of the 

new worker classes, which forced them to go to low value properties in more remote 

areas or to unpleasant parts of the city. To provide a solution to the overcrowding and 

the few resources the population entities were created responsible for carrying out 

projects at minimum costs and offering often precarious infrastructures.  

 

In the case of the Trinitat Nova, three entities were involved in the process of the 

creation of the district; the Patronat Municipal de l' Habitatge, the Instituto Nacional 

de la Vivienda and the Obra Sindical del Hogar.  

 

o Developers  

- Patronat Municipal de l’Habitatge  

This is an agency of the Barcelona city council created in 1927 with the purpose of 

promoting affordable housing for the different social needs in Barcelona.  

 

The actions of the PMH are characterized by grouping different types of housing in a 

single polygon producing an attractive result unlike contemporary polygons executed by 

other agencies. The housing was very cheap and in many cases with large defects in the 

quality of construction. It was the first and the last public body which began to build 

homes at Trinitat Nova.  

 

- Instituto Nacional de la Vivienda  

This was created in 1939 with the mission of promoting the construction of housing and 

ensuring their use. This body belonged to the Ministry of Housing and had, according to 

the decree of the 22nd February 1952, the task of completing a plan to build 10,000 

dwellings of modest category for what were then officially called the productive classes, 

in the city of Barcelona and the industrial zones of the province on plots leased from 

local councils. This body granted various powers to:  

 

 Issue construction ordinances of the protected housing 

 Formulate overall plans 

 Distribute the economic benefits  

 Set the value for sale and rental of housing  

 Approve and qualify the housing construction projects 

 Intervene and arrange loans to be granted by credit institutions 

 Impose sanctions 

 Propose legal reforms in the area of protected housing  

 

This body belonged to the trade union organization, the Ministry of Labour and finally to 

the Ministry of Housing when this was created in 1957.  

 

In general, they had few direct activities and was basically limited to supporting the 

developers of other official agencies, Trinitat Nova was of the few developments in 

which it had a direct participation.  

 

- Obra sindical del Hogar  

This was a body created to provide solutions to the problem of the housing for the 

working classes and sought to create a unique architectural style that represented their 

concerns and their feeling for national unionism. 

 

In Barcelona, its works were carried out from 1942, where it gave support to the 

construction of blocks of protected houses destined for groups of workers from 

different trade union sections.  

 

In the 1950s it began to quickly build polygons of housing for unskilled workers with few 

resources, offering a home with the minimum requirements and an affordable price; in 

Barcelona alone more than 8,500 houses were built by this organization. 

  

Focusing on the work in the Trinitat Nova, they built a total of 1,154 housing units 

distributed in five blocks which occupy a surface of 5.6 hectares. The project was 

presented to the National Housing Institute on the 3rd September 1954, and was approved 

on the 17th March 1955. It was developed in three phases: initially 276 houses, followed 

by phases of 434 and 444 more. 

  

o Process of creation  

- Initial decisions 

The early years of the fifties were decisive in the history of the Trinitat Nova, as more 

than 3,000 homes were built overnight in the middle of fields and vineyards in order to 
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solve the demographic growth of the city. Much of the immigrant population was grouped 

in marginal areas where shacks were located.  

 

For the creation of the polygon constructions were distributed among three appointed 

agencies. The municipal initiative was the first to act and in 1953, the Patronat Municipal 

de l’Habitatge began to build the first few blocks. Shortly thereafter, in 1954 was the 

OSH, and a year later started the proceedings of the INV. Each of the actions, even if 

they look similar building typologies, was intended to follow morphological and social 

characteristics in order to create a hierarchy within the neighbourhood, differentiating 

one from another.  

 

The early neighbourhood had no industry, nor trade nor any other activity even though 

these had been projected in the planning of the neighbourhood approved in 1957 by the 

municipal architect Josep Soteras Mauri. The element of identity of this area was the 

proximity of the infrastructures that supplied the city of Barcelona. For decades, the 

Trinitat Nova was the gateway to Barcelona for water and electricity.  

 

- Acquisition of the ground  

The ground on which the polygon was to be built was a very fragmented area in 

properties intended for cultivation and vineyards.  

 

Land for building the blocks were ceded by the Barcelona City Council on 16th July 1953, 

which had managed to buy various estates including part of the property that the 

Sivatte family had sold the year 1951 to Narcís Albertí Thomas, and that in 1952 was 

acquired by the council.  

 

- Planning  

The planning of the District of Trinitat Nova was not approved until 26th June 1958, when 

most of the buildings were already in construction and some even inhabited. The 

Barcelona City Council proposed the drafting of a partial plan in January 1957 to legalize 

the urbanization of the entire sector delimited by via Favencia, the Northern railway line 

and the future link to the Roquetes road.  

 

The existing alignments were revised to suit the blocks and structuring of the road 

network to the needs of the building programme and adapting everything as much as 

possible to the topography of the land. Furthermore, took into account the economy of 

urbanization and the organization of the whole as a residential unit; organizing the 35 

hectare district in large open blocks with isolated housing groups surrounded by green 

spaces, able to accommodate some 17,500 people.  

 

Given the urgent situation of the demand for housing and a weak construction sector, 

the neighbourhood was organized with a life of its own, depending on the number of 

inhabitants and its situation in the heart of Santa Engràcia, which was dependent of 

Sant Andreu. The core of Santa Engràcia was organized in three parish clusters of 

about 20,000 inhabitants each: that of Santa Engràcia, the Roquetes and Trinitat Nova; 

the parish gave the district a formal role and reflected the paternalistic Catholicism.  

 

The services in the Trinitat Nova parish were centralized, as reflected in the proposal 

of the architect Soteras, and these were located in the Civic Centre next to the 

promenade from the Via Favencia which penetrates deep into the neighbourhood. The idea 

was to have the parish church with all the services alongside. Other services, such as 

the market, were located in a block for public buildings and a cinema. Around the core of 

these services other commercial activities would be focussed as well as the groups of 

shops and bakeries established in the buildings of the PMH. Buildings intended for public 

use, such as a nursery and three schools were also envisaged. This made the centre 

between the La Fosca, Palamós, Pedrosa and Chafarinas streets.  

 

o Phases of execution  

To explain and understand the stages of growth of the neighbourhood, we must first 

break down the construction of the neighbourhood according to the three agencies.  

 

OSH  

Phase 1 - 1954:  276 houses.  

Phase 2:   434 houses.  

Phase 3:   444 houses. 

  

PMH  

Phase 1 - 1953:  597 houses.  

Phase 2 - 1959:  176 houses.  

Phase 3 - 1959:  75 + 22 houses with shops.  

Phase 4 - 1963:  156 houses 

Phase 5 - 1970:  50 houses (block with basements)  

 

INV  

Phase 1 – 1955:  464 houses.  

With an initial budget of 25,890,000 ptas. later increased to 33,371,894 ptas.  

Phase 2 – 1963:  673 houses + 34 shops.  

With an initial budget of 50,233,148 ptas. and ended up costing 76,998,772 ptas.  
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We believe it necessary to divide these phases into two stages: before and the after 

the drafting of the partial plan that was adopted in 1958, as from then on they tried to 

manage the organization of the neighbourhood. 

Neighbourhood ordinance  

As can be seen from the plan projected in 1957 the intention was to group all of the 

constructions that had been built without any prior order as the developers were 

different. The buildings carried out by the INV created a sort of wall or external face 

for the neighbourhood, as they are grouped in the outer blocks, which are longer and 

were built higher and of a better construction quality. The facilities are located in the 

interior of the neighbourhood in a central block and distributed  through the remaining 

interior blocks are the different constructions from the PMH. 

  

From the criteria adopted by the developers who executed the first works in the 

Trinitat Nova we should highlight the methodology of grouped buildings to promote the 

relationship between the housing and the spaces in the interior of the blocks. 

  

Type of Ordinance 

Generally, the constructions are located in half open blocks in a discontinuous or 

isolated manner. Regarding the volumetrics three variables are taken into account:  

The height of the blocks, which ranges from Ground Floor + 3 and Ground Floor + 7 (Plan 

3)  

The relationship of the buildings with street: aligned, flexibly supported, or free 

standing.  

There are three different building types in Trinitat Nova:  

- Discontinuous linear blocks.  

- Isolated blocks adapted to the terrain with complex volumetric structure 

- Linear block.  

 

Another aspect to take into account is the use given to the ground floor, which can 

accommodate only commercial premises, only housing, or a mixed use for commercial and 

housing. Those blocks that have the ground floor dedicated to commercial use are 

usually higher, examples are the type B buildings (plans 32 to 36) and type F (plan 29).  

 

We will now explain the blocks of houses built by the Instituto Nacional de la Vivienda 

and the Patronat Municipal de l’Habitatge. We have divided them in outer and inner 

blocks because unlike the interiors, the outer blocks contain a single type of block, built 

by the INV, in contrast the interiors have blocks of houses built by the PMH.  

 

o External blocks  

- Block 1 

The first block is contained between Garbi, s'Agaró, sa Tuna streets and the Meridiana 

Avenue. Due to the unevenness of the terrain the heights of buildings vary in number of 

plants, those aligned with the Meridiana Avenue being Ground + 7 and those aligned to 

the s’Agaró street Ground + 4 and Ground + 5.  

 

As noted previously, the great difficulties of urbanization and organization of spaces is 

due to the poor topography of the area, so connecting steps between the different 

levels streets were devised giving a good solution for access to housing. Currently, 

renovations have been made to give access to people with disabilities using ramps; 

although there are many still unmodified.  

 

Homes located in outer corner have balconies unlike housing in inner corner, due to the 

existing setback between buildings, have balconies on the facade.  

 

- Block 2 

The block is contained between Sa Tuna, S'Agaró, la Llosa streets and the Meridiana 

Avenue. It includes buildings of Ground + 7 and Ground + 4 heights, the lower ones being 

the interior of the block and leaving the outer face of the district the highest. These 

buildings have been arranged forming three groups, two with three buildings interspersed 

and another grouping of four, in such a way that it appears to be a single building as 

they are two buildings in a single unit that lies in the middle of the block; respecting 

symmetry on both sides.  

As in the previous block, paths were projected to connect s’Agaró street and the 

Meridiana Avenue, and so also offering green spaces. 

  

- Block 3 

The 3rd block is bounded by La Llosa, S'Agaró, Platja D'Aro streets and the Meridiana 

Avenue. It‘s composed of three buildings, two of them Ground + 4 together forming a 

single block and the remaining protruding at Ground + 7, respecting the vision of the 

other blocks.  

 

The entire block is surrounded by a garden area with direct access from the street to 

the main door of the building. The block offers a space for parking, which is closed at 

present, between access from the Meridiana Avenue and the green spaces.  

 

- Block 4 

The 4th block is contained between s’Agaró, la Pedrosa, Palamós streets and Via 

Favència. It consists of three groups of two buildings each of Ground + 4, like all the 

rest except the buildings which are arranged with setback, which due the characteristics 

of the ground are of Ground + 6 giving a line of buildings staggered as the parallels to 
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the Meridiana Avenue. All of them are arranged in the perimeter of the block creating an 

interior space.  

 

Being a block large enough for such a rugged terrain, the different levels in the interior 

of the block are resolved creating tiered green spaces and a playground at four heights, 

connected by ramps and stairs, which can be accessed from any of the streets which 

delimit the block.  

 

- Block 5 

The 5th block is between Palamós, La Fosca, Las Chafarinas street and Via Favència. As 

in the previous block, via Favència-side is phased in Ground + 4 and Ground + 6 but with 

the variant the three buildings facing the interior of the neighbourhood are Ground + 5. 

There are stairs in the interior to reach Las Chafarinas street, which is pedestrian and 

where ramps have been provided for accessing the neighbourhood health care centre 

located in the upper part of the block.  

 

- Blocks 6 & 7 

Within these two blocks are six buildings built by the INV. They are at the top of the 

district and in such a way that from the Roquetes, they achieve their goal of creating 

the effect of a wall to give a good image of the district hiding the poorer constructions 

behind. They form the boundary between the Trinitat Nova and the neighbourhood of Les 

Roquetes, along with the street of Aiguablava.  

 

They have an area of parkland and higher accesses as this area would not allow further 

construction, the terrain is more hilly because it is closer to the slopes of the mountain, 

currently, the only road area is Pedrosa street . The buildings have a height of Ground 

+ 4 and Ground + 5. In the parts of block 6 not occupied by buildings of the Instituto 

Nacional de la Vivienda there are some buildings built by the Obra Sindical del Hogar.  

 

o Typologies of buildings of the INV  

As mentioned previously, the outer blocks contain buildings that respond to a type built 

by the INV between the years 1953-1957. This Agency built a total of 117 buildings at 

the Trinitat Nova. There are three variations of this typology. The division and the 

number of rooms in each apartment vary according to the square meters available. With 

this block format the layout is made like a jigsaw puzzle, for B.1, which is an isolated 

building , they are laid out in a zig.zag, B.2 with its symmetrical block form and together 

with B.3 may form a single block,  number 73 (see map 2 of the numbering of blocks and 

map 9 of the INV blocks).  

 

- Characteristics of Type B blocks:  

- Heights from ground floor + 4 floors to ground floor + 7 floors.  

- External staircase at the ends.  

- Small landing on each floor with 4 apartments.  

- Facade with balconies.  

- Interior courtyards. 

 

There are 3 types of B block:  

Type B.1: isolated form with a setback, forming a zig-zag. There are 36 buildings in total.  

Type B.2: Symmetrical form. There are 7 buildings in total.  

Type B.3: 1 building which together with a block formed by two B.2 buildings creates a 

single block.   

 

- Type of housing of the INV  

Regarding the housing, there is basically only one type, which we call B, the difference 

lies in the surfaces depending on whether the type of block is B.1, B.2 and B.3, bedrooms 

are smaller because the internal courtyard occupies part of its area, meaning that sizes 

range from 53 to 87 m2. In some cases there are certainly only 2 bedrooms.  

 

 

o Internal blocks  

- Block 8 

The block is bounded by Garbi, s' Agaró, Palamós and Sa Tuna streets, at the northern 

end of the district. The construction of the developments by the PMV began in this 

block (which has less surface area) in 1953. Three of the buildings, of Ground + 2, are 

joined by one of their edges forming a setback to get more natural lighting in the homes. 

They are at a different altitude from the last building, of Ground + 3, which is parallel 

to the Palamós Street, and at the same altitude. The 4 buildings have their main 

entrance on s'Agaró street leaving green space between the road and the facade, and 

causing the block to have no internal space.  

 

- Block 9 

The block is bounded by the Sa Tuna, Palamós, s’Agaró and la Llosa street. It contains 9 

buildings of Ground + 3 scattered around its perimeter. As in the previous block, the 

choice of the locations of the buildings is interesting as it took into account the 

morphology of the ground, forcing them to create an interior space used as a plaza, 

which is more than 8 metres above the lowest point of the block. This space, together 

with that of block 4, are the only ones where the interior is used to create a public 

space, either park or plaza. In this case it includes a clock tower, which continues to be 

the element of vertical communication of one of the buildings crowned with a clock, which 

was presented by the Home Minister, Blas Pérez González, in 1953.  
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Isolated buildings make the setback mentioned previously and the remaining buildings that 

make up the blocks are at different altitudes to adapt to the ground in cases where it 

is more pronounced. The block has a street entrance on the dead-end s’Agaró street 

which is used to park cars and two stairs to go directly from s’ Agaró to Palamós 

street crossing the block. The layout of these stairs connects with the nearby blocks 

taking advantage of the unevenness of the ground. At the southern end, in Llosa street, 

the slope of the ground forces buildings to have a double alignment and a step, to 

connect to the street.  

 

- Block 10 

The Block is contained between the sa Tuna, Aiguablava, Palamós and Llosa streets and 

has 15 buildings of Ground + 3. Isolated buildings are joined with a setback, unlike the 

others distributed by sets of two blocks with the main facades face to face and 

containing the accesses to the buildings. This solution places the balconies of the houses 

faced outward.  

 

The buildings are distributed across the entire surface of the block in an equitable 

manner, creating free spaces between them. These spaces are used in two ways: either 

for parking areas or for green spaces. The flush alignment occurs more in the interior 

of the block by the Aiguablava street than by the Palamós Street. As we move down 

Aiguablava Street towards the South we can see that the elevation of the block level is 

higher than the street. 

  

The accesses to the block are resolved through the use of stairs where the elevation 

of the street level is lower than the block. This happens along the length of Palamós 

Street. Currently, the housing of this block is in process of demolition. This is due to 

the remodelling projects that are currently under way. More information is available in 

the section on the redevelopment of the neighbourhood.  

 

- Block 11 

The block is bounded by s'Agaró, platja d’Arro, Palamós and la Llosa street. It consists 

of 9 housing buildings and a block of equipment. 8 of the buildings were the last to be 

built in the first stage of the PMH and have the same arrangements as the other 

buildings mentioned in the inner blocks: 3 buildings are isolated, deployed in parallel to la 

Llosa street and at different levels. In contrast to the other isolated blocks that have 

been seen, they have accesses on the inside of the block. 4 buildings are grouped into 

pairs with opposing facades, and in contrast to the opposing buildings of the 10th block, 

these are built at different levels therefore needing stairs and ramps on the sides of 

buildings to gain access to the corridors between the sets. In the middle of these two 

sets, there is a cul-de-sac with road traffic.  

 

The largest building built by the PMH in Trinitat Nova is located in Platja d’Aro’s street 

and has a height of Basement+Ground+5. At the back there is a small area for parking 

which is used to add a pedestrian passage along the perimeter of the building. The inner 

part of the block is at a lower altitude than Platja d’Aro street giving basements at 

ground level in the two first buildings and then disappearing in the others due to the 

slope of the street.  



Estudi del teixit residencial del polígon de la Trinitat Nova (inici 1953). Instituto Nacional de la Vivienda i Patronat Municipal de l’Habitatge. 75 
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13 AGRAÏMENTS 

 

Ens els inicis d’aquest projecte, ens esperàvem treballar amb il·lusió i poder gaudir d’un 

projecte que creiem que podia ser molt maco. Les expectatives s’han complert de manera 

espectacular, a més a més de tenir la oportunitat de treballar junts, aprendre a tirar 

endavant i a fusionar les diferents idees que podíem aportar cadascun. 

Per aquest motiu, ens agradaria agrair en primer lloc tot el suport i dedicació que ens 

ha dedicat la Maribel Rosselló; també a en Joan Serra, on la seva busca de la perfecció i 

la seva atenció en la part gràfica del projecte, ha fet que ens sentim molt orgullosos de 

la feina realitzada. 

 

No em d’oblidar tota aquella gent dels diferents organismes que ens han rebut en tot 

moment amb els braços ben oberts. La Maria Roncero de l’arxiu del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, a Delvina Serret per la seva amabilitat a les oficines d’ADIGSA... però 

sobretot a l’associació de veïns de Trinitat Nova, que ens van deixar rebuscar amb tota 

llibertat a la seva biblioteca, per les visites guiades pel barri i les seves històries que 

tan ens han ajudat ha entendre el funcionament d’un barri més complex del que a simple 

vista un pot veure. 

 

A les nostres famílies i amics, que ens han recolzat i ajudat fins al final. Cristina: 

Gràcies a tu Víctor, perquè sense tu no hauria vist possible tirar endavant un 

projecte d’aquestes dimensions; per la teva paciència, pel teu recolzament en tot 

moment i per entendre en tot moment quins eren els passos que havíem de seguir. 

Gràcies Cristina per haver elaborat aquest projecte amb mi i la teva predisposició a 

treballar molt fort i a superar tots els obstacles que ens hem anat trobant al llarg 

d’aquests mesos.  

 

Dediquem el projecte als nostres avis, a una generació que va fer possible i va viure en 

primera persona la creació de polígons com la Trinitat Nova, que els van aixecar i que 

van protagonitzar la seva història.  
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