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“Sin embargo, una vez expuesta la batería de criterios y principios de urbanismo 

sostenible que suscitan un mayor consenso entre los expertos, es preciso hacer 

hincapié una vez más que el verdadero marco donde se juega el futuro del territorio 

no es el de los modelos o el de los criterios, sino el de la toma de decisiones. Ninguna 

formulación urbanística, por respaldada que se pretenda por criterios disciplinares, 

técnicos o científicos, puede sustraerse a la lógica del poder. Compete a quienes 

detentan éste legítimamente a través de los mecanismos actuales de democracia 

representativa la responsabilidad de articular formas de tomar decisiones que 

contribuyan a ampliar el alcance de los estamentos democráticos y a impedir que sea 

la lógica del poder económico la que se imponga sobre el territorio” (VERDAGUER, 

Carlos. Ecobarrio Trinitat Nova, 2003).
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En les últimes dècades les polítiques publiques urbanístiques han incorporat nous termes en el seu llenguat-

ge (nova gestió pública, governance urbana, post-burocràcia) amb la intenció de millorar l’atenció a la com-

plexitat de la realitat sobre la que s’actua. Aquesta evolució ve donada per la crisi de les polítiques urbanís-

tiques tradicionals que, al menys al territori espanyol, han anat centrant la mirada cada cop de forma més 

tancada cap a qüestions econòmiques, deixant de banda les qüestions socials i polítiques tant vinculades a 

la generació de ciutat. El resultat que trobem avui son una sèrie de desequilibris territorials quan mirem les 

ciutats en la seva globalitat: un repartiment desigual dels recursos, una forta segregació espacial dels grups 

socials segons renda... Casos extrems d’aquesta relació els podem trobar, per exemple, als polígons d’habi-

tatge social promoguts durant els anys 1950 per resoldre el problema de migració massiva cap a les grans 

ciutats industrialitzades del territori espanyol. Molts d’aquests polígons, promoguts sense una planificació 

adequada, comparteixen problemàtiques de desarticulació amb la ciutat per la seva condició perifèrica, 

infraestructures urbanes deficients o deteriorament de les construccions derivades de la mala qualitat dels 

seus materials.

Les Transformacions Urbanes de la ciutat de Barcelona durant les dècades de 1980 i 1990 han ocasionat el 

que ha vingut a denominar-se ‘Model Barcelona’, sobre el que s’han escrit multitud de textos que reconeixen 

els seus èxits assolits, però també d’altres que descriuen les seves mancances (Capel, 2005; Delgado, 2007; 

Tapada-Berteli, 2011). En qualsevol cas, aquestes transformacions urbanes, en molts casos vinculades a 

grans esdeveniments o a la implantació de grans equipaments de caràcter cultural, contemplaven entre els 

seus objectius la millora del repartiment de recursos sobre el territori (actuacions de la Barcelona Olímpica, 

el Parc de Fòrum, el 22@, etc...). No obstant això, aquestes actuacions no han abastit la totalitat de la ciu-

tat, quedant marginades certes àrees que, per la seva localització, han quedat sempre fora de les zones de 

influència dels “grans esdeveniments” o allunyades dels eixos urbans que s’han considerat estratègics.

L’estudi que aquí ens ocupa intentarà aprofundir en el cas d’un d’aquests barris “oblidats” que en la dècada 

de 1990 engega, des de la seva base social, una innovadora experiència comunitària destinada a millorar les 

condicions de vida pròpies a través d’un Projecte de Transformació de gran calat. Un Projecte que, partint 

d’uns recursos en principi molt limitats, acabarà oferint a la ciutat de Barcelona l’oportunitat de projectar-se 

com un referent internacional en sostenibilitat urbana.

Segons la literatura que en un principi trobem publicada: a Trinitat Nova s’inicia el primer Pla de Desenvo-

lupament Social i Comunitari de Catalunya el qual incorpora innovadores formes de fer política (trencant 

el model burocràtic i establint un treball conjunt entre veïns i administracions) i desenvolupa un rigorós 

Projecte de Transformació sota una visió integral de barri (amb propostes que afectaran de forma coordi-

nada als àmbits urbanístic, econòmic, social i educatiu). Una qüestió ens sorprèn, però, d’aquesta literatura: 

tota ella s’escriu -o es refereix a fets succeïts- abans de l’any 2003. La informació més actualitzada que 

disposàvem sobre l’evolució del procés era ,per tant, d’aquest any. I, en general, aquesta informació transmet 

optimisme: s’havia aconseguit una forta implicació de la població en el procés, les propostes desenvolupades 

presentaven un rigor tècnic considerable, les primeres obres començaven i s’estava avançant en l’establi-

ment de compromisos amb l’Administració a favor d’implementar el Projecte de forma completa (Blanco, I. 

Rebollo, O., 2002; Blanco, I., 2002; Velázquez, I., 2000; Muxi, Z., Muntaner, JM., 2005; Alabart, A., 2010).
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Però, perquè no n’hi ha cap informació posterior al 2003? Com ha evolucionat aquesta experiència? Després 

de quasi una dècada, les obres estan acabades o en una fase final? S’ha implementat la proposta urbanística 

definida pels veïns? Quins beneficis ha comportat?...

Sabem que, des dels anys 90, s’estan incorporant a les normatives urbanístiques directrius que, provinents 

d’instàncies europees, reclamen una major cooperació i coordinació entre els agents que operen en el ter-

ritori, amb una especial atenció a la participació de la ciutadania. I coincidim amb que aquesta és la millor 

forma d’elaborar un diagnòstic que contempli la complexitat per a després realitzar un projecte mes ade-

quat. Sabem que l’Ajuntament de Barcelona atribueix a les seves actuacions l’aplicació de mecanismes de 

cooperació entre distints nivells de govern, de descentralització política local o de desenvolupament de la 

participació ciutadana (Ajuntament de Barcelona, 1999).

Però també som conscients que el model tradicional de l’Administració Pública, basada en l’especialització, 

ofereix grans resistències culturals i organitzatives a les noves formes d’abordament transversal dels pro-

blemes públics (Blanco, 2009). I que, comparativament, aquesta cooperació entre distints nivells de govern 

i amb la resta d’actors que hi actuen, es produeix de forma més efectiva quan les actuacions comporten 

valors mercantilistes i els actors privats empresarials son predominants, que quan les actuacions comporten 

valors socials i polítics i els actors predominants son els moviments veïnals. (Blanco, 2009. Subirats i Rius, 

2005).

A partir d’aquests qüestionaments ens disposem a realitzar un estudi en profunditat del que ha succeït a Tri-

nitat Nova: Com es va poder articular una proposta urbanística complexa i rigorosa a partir de la iniciativa 

veïnal (model Bottom-up); quins elements de qualitat diferenciadors aportava a la proposta aquest procés 

de gestació; en quin grau s’ha implementat la proposta veïnal en la realitat urbanística actual del barri.

Així, després d’aquest capítol introductori, el treball realitzat s’estructura en dos grans blocs i un últim 

apartat de conclusions. Al primer bloc, de caràcter més descriptiu, s’explicaran els elements que han carac-

teritzat urbanísticament el barri des del seu origen i que van desembocar en la creació del Pla Comunitari 

i Social de Trinitat Nova. Estudiarem també aquesta experiència comunitària: la seva gestació, les bases 

conceptuals i l’estructura organitzativa; les dimensions de treball comunitari i les principals propostes ela-

borades; la seva evolució i la situació en que es troba actualment. Per acabar aquest primer bloc, presentem 

un esquema cronològic del procés de remodelació urbanística on destacarem els principals esdeveniments 

relacionats (tallers participatius, publicació de documents, assoliment d’acords, aprovació d’instruments de 

planejaments, reconeixements, etc...) que ens ajudarà a visualitzar de forma senzilla la multitud d’elements 

que formen part d’aquest procés.

Al segon bloc tractarem de comprovar la incidència que ha tingut la proposta veïnal en la realitat urbanís-

tica finalment concretada. Per a tal propòsit, començarem presentant, de forma sintètica, els documents 

urbanístics generats. Es presentaran tant els que han estat elaborats al si del Pla Comunitari i que defineixen 

criteris, estratègies o directament propostes, com els que han estat promoguts per l’Administració o de for-

ma conjunta, tinguin caràcter normatiu o no.
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A partir d’aquí, definirem uns Elements d’Anàlisi que caracteritzaran els elements més rellevants de la Pro-

posta veïnal i els confrontarem amb els instruments urbanístics aprovats, projectes constructius o altres 

acords vigents. Els Elements d’Anàlisi es definiran a partir d’uns criteris basats en les prioritats declarades 

pels veïns a través del procés participatiu o pel seu interès estratègic o de qualitat reconeguda. Amb això,  

analitzarem la incidència que aquests Elements d’Anàlisi han tingut sobre la realitat construïda o projectada 

del barri.

Finalment, al capítol de conclusions, comprovada la incidència d’aquests Elements d’Anàlisi i gràcies a la 

investigació feta al voltant del procés complet, reflexionarem sobre la capacitat d’aquesta experiència per 

introduir noves formes d’operar en les polítiques de regeneració urbana i també sobre la seva capacitat de 

convertir la remodelació de Trinitat Nova en una actuació prioritària per a les administracions, és a dir, per 

treure-la del lloc perifèric que ha ocupat sempre a l’agenda política.

La metodologia utilitzada per a la investigació s’ha basat, principalment, en l’anàlisi documental. Comple-

mentàriament, s’han realitzat una sèrie d’entrevistes obertes a persones vinculades al Pla Comunitari i al 

moviment veïnal per arribar a una major comprensió del procés esdevingut i caracteritzar la situació actual. 

A més, s’ha realitzat un treball de camp per comprovar de primera mà l’estat d’execució de les obres de re-

modelació i, alhora, avaluar el grau de compliment d’alguns dels aspectes analitzats als Elements d’Anàlisi.
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1.1 OBJECTIU GENERAL I ESPECÍFICS

Estudiar la capacitat que ha tingut una acció ciutadana per a modificar l’agenda i les polítiques públiques de 

Regeneració Urbana de la ciutat de Barcelona.

Estudiar la proposta urbanística del Pla Comunitari de Trinitat Nova, tant el resultat com el seu procés 

d’elaboració. És a dir, estudiar les particularitats d’una proposta urbanística concebuda sota el lideratge del 

moviment veïnal i en la que han participat tots el agents implicats (tècnics de l’administració, representants 

polítics, professionals independents, tècnics dels serveis de proximitat del barri, comerciants, associacions 

veïnals i veïns).

Identificar les principals aportacions d’aquesta proposta, establir les millores introduïdes respecte dels seus 

antecedents urbanístics i contextualitzar-los a dins dels criteris de qualitat que susciten major consens entre 

els experts.

Comprovar el grau d’incidència que ha tingut aquesta proposta sobre la realitat urbanística finalment con-

cretada.

Estudiar el procés de negociació amb les administracions posant de manifest les noves formes d’operar plan-

tejades, les estratègies polítiques utilitzades per a l’establiment d’acords i les respostes obtingudes.

HIPÒTESI

La iniciativa ciutadana del barri de Trinitat Nova exercirà una pressió efectiva capaç de modificar l’agenda i 

les formes d’operar de les polítiques urbanístiques de la ciutat de Barcelona.
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1.2 ESTAT DE L’ART

Per contextualitzar el treball portat a terme sobre el procés de Trinitat Nova i les seves conseqüències políti-

ques i urbanístiques s’han estudiat diversos textos al voltant de diferents temes. Per una banda, la qüestió de 

les polítiques públiques urbanístiques, del models tradicionals de procedir, les pressions socials que han anat 

forçant canvis i els nous paradigmes que estan sorgint i que, en certa manera, s’estan implantant.

També s’han revisat aportacions al voltant de la normativa que regula la participació ciutadana al context 

català i de Barcelona en particular, tot per conèixer la forma en que l’Administració respon a aquesta de-

manda social. Alhora, s’han observat diferents visions crítiques amb el model d’aquesta ciutat, visions que 

reclamen una cuitat mes equitativa i democràtica.

Finalment, s’han explorat els nous instruments de regeneració urbana que, sota el principi d’intervenció 

integral, intentaran aplicar d’una forma més efectiva la participació de la ciutadania. Aquesta forma d’in-

tervenir integralment a l’escala local és, a més, una de les característiques fonamentals de la proposta que 

elabora el Pla Comunitari de Trinitat Nova, la qual, pel moment en que s’hi dona, representa un important 

precedent al context Català.

Polítiques urbanístiques

En quan a l’evolució de les polítiques públiques urbanístiques, el sociòleg Ismael Blanco (2009) ens exposa 

l’emergència de nous paradigmes com a conseqüència de la crisis dels models tradicionals de govern,

“Una serie de procesos de transformación de las estructuras socioeconómicas, de orden global, parecen estar 
sometiendo a fuertes presiones de cambio las formas tradicionales de regulación del conflicto social y, con 
ello, favoreciendo la emergencia de paradigmas alternativos”.

Defineix els trets característics del model tradicional de govern com: “la rígida divisoria de funciones y de  re-
sponsabilidades entre una esfera pública, monopolizadora de la toma de decisiones y anclada en el voto como 
fórmula suficiente de legitimación política, y una esfera privada representada como ámbito de relaciones 

sociales ajenas a la política; la distribución jerárquica y especializada de funciones y de responsabilidades ad-
ministrativas, es decir, la consolidación de un modelo burocrático-weberiano de administración local; la casi 
exclusiva limitación de la acción colectiva al campo de los partidos y de grupos de interés muy determinados”.

Explica també com aquests aspectes exerceixen una forta resistència al canvi i, encara que apareixen indi-

cis, les estructures fonamentals es mantenen intactes: “si bien es cierto que las administraciones reconocen, 
cada vez más, la necesidad de generar nuevas formas de abordaje transversal de los problemas públicos, las 
resistencias culturales y organizativas en este sentido son fuertes y la lógica tradicional de la especialización 
continúa predominando en la mayoría de organizaciones; la apertura de nuevos espacios de participación 
ciudadana ha ido en aumento a lo largo de los últimos años, muy especialmente en la escala local, aunque 
este tipo de espacios continúan siendo más la excepción que la regla; el mismo proceso de asunción de nuevas 
responsabilidades políticas por parte de los entes locales ha chocado, en países como España, con el inmov-
ilismo de un sistema institucional que continúa alejando a los gobiernos locales de importantes
competencias de política pública así como imponiéndoles importantes restricciones financieras”.
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En quan als nous paradigmes, Blanco els engloba sota el concepte de Governance urbana “basadas en la 
interacción en red de actores diversos que se reconocen interdependientes y que actúan conjuntamente para 
lograr objetivos comunes”, i assenyala com a causes de la seva emergència: “la confluencia de determinados 
procesos de transformación estructural, como la aceleración del proceso de urbanización, la globalización 
económica o la emergencia de nuevos valores y de nuevos referentes de identidad política entre la ciudada-
nía”

En aquest context d’interacció entre els actors, el concepte de desenvolupament comunitari (base del procés 

portat a terme al barri de Trinitat Nova), esdevindrà de gran importància per a les comunitats que tradici-

onalment no han tingut presència en les decisions públiques, ja que, representa una forma eficaç d’orga-

nitzar-se, impulsar iniciatives i afrontar reptes complexos. El sociòleg Oscar Rebollo (2002) explica que: “El 
desarrollo comunitario es un proceso que busca la transformación de un territorio. La transformación puede 
ser de diversos órdenes, urbanística, social, económica, y más o menos general, pero hay siempre algo que se 
quiere cambiar o mejorar. Para dar vida a dicho proceso de transformación, se cuenta con los recursos de que 
dispone el territorio y, dentro de estos, uno fundamental: la propia comunidad que de un modo u otro lo habi-
ta. Así pues, también podríamos referirnos a un proceso de transformación protagonizado por la comunidad”.

La participació ciutadana. Normativa i visions crítiques

Per contextualitzar normativament la qüestió de la participació ciutadana a Barcelona hem consultat la tesi 

de Andrés Martínez (2012), en la qual s’analitza la respectiva legislació a nivell, estatal, autonòmic i muni-

cipal. Al mateix temps, hem revisat diversos autors que, al analitzar aquesta normativa i la seva aplicació, 

posen de manifest les deficiències tant en la seva definició com en la manca de voluntat política per assolir 

una participació real.

Així, a la tesi de Martínez, després d’un repàs històric que comença en la Ley de Suelo de 1956, veiem que 

no serà fins l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, que no apareix menció alguna a la participació 

dels ciutadans. A l’article 23 de la Carta Magna s’atorga el dret a la participació dels ciutadans els assump-

tes públics, directament o mitjançant representants elegits per sufragi universal. Apartir d’aquí, l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya de 1979, es farà ressò afirmant que la Generalitat ha de facilitar la participació 
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural y social del país.

L’any 1986 apareixen les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, l’objectiu d’aquestes Normes 

és la regulación de la participación ciudadana en el gobierno y la administración municipales, de les quals 

Martínez destaca “la creación de los Consejos consultivos y los Consejos sectoriales, considerados lugares de 
encuentro entre el Ayuntamiento y las asociaciones de la ciudad, de orden consultivo, no decisorio”

Així, arribarem fins l’any 1996 en que, amb l’aprovació de la Carta Municipal de Barcelona, es regularà el 

funcionament de l’Ajuntament de Barcelona i afirma que aquesta “puede ser vista como la culminación de 
la etapa de descentralización de la gestión pública tras el proceso de transición hacia la democracia, y sienta 
las bases de la participación y el marco en el que se inscribe dentro del funcionamiento municipal”, destacant 

el foment de la creació de comissions de seguiment per a projectes parcials o de Reforma Interior en les que 

podran participar les entitats i organitzacions cíviques, econòmiques i professionals de la ciutat, introduint, a 

més, la novetat de poder gestionar equipaments públics a través d’entitats o associacions.
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La Llei d’urbanisme de l’any 2002 catalana i la estatal Ley del Suelo del 2007 també inclouran la qüestió de 

la participació. La primera, amb l’article 8, afirma que s’ha de garantir y fomentar-se els drets a la iniciativa, 
informació i participació dels ciutadans en els processos de planejaments i gestió i suggereix la creació per 

part dels ajuntaments dels Consells Assessors urbanístics per al seu compliment i, la segona, posant en relleu 

que l’urbanisme s’ha de relacionar amb els drets bàsics que estan recollits a la constitució, entre ells, el dret 

a participar en els assumptes públics.

Martínez, assenyala al final d’aquest repàs que “hay que tener en cuenta que el impulso de estos mecanismos 
participativos directos convivió con el desarrollo de la democracia representativa. Nunca se vio que estos 
dos sistemas pudieran converger hacia una escala menor en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito 
municipal, separando por lo tanto dos tendencias, una digamos consultivo-informativa, denominada de aquí 
en adelante por la administración, participación ciudadana y otra electoral-decisoria reflejada con el sistema 
democrático representativo. Así pues, estas regulaciones se enfocaron en facilitar la convivencia de estas dos 
tendencias, pero sin entrar nunca en una revisión del concepto”. Posa de manifest així la contradicció existent 

entre una legislació que declara fomentar la iniciativa ciutadana a proposar i la participació en la gestió i 

una regulació que contempla tan sols qüestions consultives-informatives.

Per últim, l’autor, basant-se en la contraposició entre democràcia participativa i democràcia representativa, 

analitza les formes i el fonament en que la participació s’aplica a la ciutat de Barcelona, amb especial dete-

niment dels òrgans i mecanismes posats en pràctica i el grau en que es fomenten. La conclusió a la que arri-

ba és que, a Barcelona “la participación ciudadana es un complemento a la democracia representativa, que es 
instigada desde las instituciones para garantizar el derecho a intervenir en los asuntos públicos de la ciudada-
nía. Tiene como fin fomentar el asociacionismo y su relación con el ayuntamiento, y facilitar a los ciudadanos 
la capacidad de sugerir y proponer”. És a dir, que la participación en la presa de decisions queda limitada per 

“la anteposición del poder de decisión de los órganos representativos al resultado del proceso de participación, 
dejando claro que son dos procesos diferentes (decisión y participación)” i, citant a Castellà, adverteix que 

“para evitar que estos procesos enlentezcan el calendario de los órganos competentes, se desvincula la tem-
poralidad de los mismos, siendo el proceso participativo un proceso paralelo a la toma de decisiones y no como 

algo transversal o continuo, lo que mejoraría la calidad del mismo (Castellà, 2009)”.

El resultat d’aquest “model de participació excessivament ‘manipulat i controlat’ per les autoritats locals” 
(Schneider, 2008) ha originat no poques crítiques per la seva ineficàcia en el compliment dels objectius so-

cials i polítics que persegueix el concepte de la participació ciutadana. Anna Alabart, en un article publicat a 

Barcelona Societat en 2010, fent un repàs de les polítiques urbanístiques de Barcelona i el moviment associ-

atiu, afirma que “Avui la definició políticament correcta de l’urbanisme ha d’incloure els objectius socials com 
a punt de partida. Això implica atendre les necessitats de les ciutadanes i els ciutadans i, especialment, les 
de les persones més febles”, i adverteix que, a la pràctica, “la participació del ciutadà, del veí, en la presa de 
decisions urbanístiques troba no poques reticències a l’hora de ser acceptada. Els entrebancs poden venir dels 
tècnics, però sobretot és l’Administració que evita posar-la realment en pràctica. Certament la normativa dels 
plans d’urbanisme determina que per a la seva aprovació cal obrir un període d’informació pública durant el 
qual seran exposats i explicats. Després caldrà atendre les al·legacions que es presentin. A banda que aquesta 
dinàmica és lluny de la participació real, la informació que arriba al ciutadà sovint és incompleta i poc precisa. 
A més, els tècnics solen presentar-la d’una forma tan complicada que resulta una autèntica entelèquia per als 
no especialistes.”
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Horacio Capel, per la seva banda, admet les bones intencions que l’Ajuntament de Barcelona declarades en 

reiterades ocasions, per exemple, en un informe de 2002 on l’Ajuntament es declara favorable a implicar a la 

ciutadania “en l’ús dels serveis, però també en la seva planificació, programació i avaluació”, alhora, però, es 

lamenta de certes actituds del moviment veïnal que dificultaven aquesta aplicació: “es va senyalar que calia 
‘abordar una transformació a dins del moviment associatiu; passar de la simple reivindicació a la cultura de 
la participació i la cooperació’, que quedava reflectit en l’anomenat Decàleg de la Participació: ‘és necessària 
una profunda transformació del sector associatiu: de la reivindicació a la implicació”

Un exemple clar del compliment de la condició que demanda l’Administració s’hi dona al barri de Trinitat 

Nova, on el moviment veïnal, passa de les accions purament reivindicatives a una actitud molt més proposi-

tiva i col·laborativa amb l’administració i, malgrat això, aquesta continuarà mostrant-se reticent.

Els projectes d’intervenció integral

Per la seva centralitat en la proposta urbanística elaborada pel Pla Comunitari de Trinitat Nova, el tema re-

latiu a la intervenció des d’un punt de vista integral (la reforma urbanística coordinada amb allò econòmic, 

social i educatiu del barri) ha estat estudiat també en els següents termes: tant els instruments desenvo-

lupats a Catalunya, com l’observació a diverses experiències d’àmbit europeu que han aplicat aquest nou 

concepte.

Cal advertir que el procés de Trinitat Nova representa una experiència en certa forma pionera a Catalunya 

en quan a la intervenció integral des d’una perspectiva del respecte a les preexistències, ja que, en aquell 

moment no existia cap dels instruments dels que aquí en parlarem i, per tant, tampoc una cultura suficient 

al respecte, ni per part de la població ni per part de les administracions. S’han revisat aquests instruments, 

doncs, per observar les respostes que les administracions estan donant a una pressió social de la qual, Trini-

tat Nova fou un bon exemple.

En l’article de David Mongil (2010) dedicat al concepte i instruments per a la intervenció integral als barris, 

ens explica com aquest instruments han estat concebuts principalment per actuar amb barris que presenten 

una sèrie de deficiències de caràcter estructural, destacant el perfil socio-econòmic baix de la població; re-

duïts nivells d’inversió pública i privada; amb orígens vinculats a donar llar a famílies treballadores vingudes 

a les ciutats de 2ª meitat del S.XX; amb un parc edificat deteriorat i unes infraestructures deficients conse-

qüència de la precarietat en que es van planificar i construir; o, en positiu, l’existència d’uns llaços socials 

solidaris i una cohesió social ferma derivada dels moviments veïnals reivindicatius de serveis i equipaments 

urbans.

Així, després es fa un repàs dels instruments precedents de caràcter sectorial però també destinats a millorar 

àrees degradades (ARI, Àrees de Rehabilitació Integral; ACR, Àrees de conservació i Rehabilitació; PERI, Plans 

Especials de Reforma Interior; PMU, Plans de Millora Urbana), on es detecten els inconvenients que aquests 

presentaven (problemes d’operativitat degut un finançament excessivament dependent d’Administracions 

centrals i, per tant, una capacitat reduïda d’operar de les administracions locals, fortes problemàtiques deri-

vades del caràcter sensible de les actuacions: reallotjaments, expropiacions, transformacions traumàtiques 

de la forma urbana, processos de gentrificació...) i es posa de manifest que “han cobrado fuerza los mensajes 
y demandas que señalaban que los problemas del barrio son más amplios de lo que se pretende y no pueden 
solucionarse sólo mediante el planeamiento urbanístico”, 
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Com a resposta a aquestes demandes l’autor de l’article destaca els instruments derivats de la “Llei de Bar-

ris” de Catalunya i les Iniciatives urbanes europees URBAN.

Sobre el “Projecte d’Intervenció Integral” sorgit de la Llei de Barris (Llei 2/2004, de 4 juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial), l’autor explica que “se dirige de manera prioritaria 
a aquellas áreas donde se combinan problemas de involución urbanística, pérdida o crecimiento
demasiado acelerado de población, y déficit económicos y sociales, concretamente: a) núcleos antiguos, b) 
polígonos de viviendas, c) áreas de urbanización marginal”, s’explica la metodologia utilitzada, la forma de 

finançament, etc.. destacant que “Un aspecto fundamental para garantizar la correcta ejecución de cada
proyecto viene marcado por la obligatoria constitución de los ‘comités de seguimiento y evaluación’, com-
puestos por representantes de la Generalitat, del Ayuntamiento y de los vecinos (a través de sus asociaciones y 
entidades). Tienen como función la coordinación de las actuaciones, el seguimiento de su ejecución, la evalu-
ación de sus resultados y el fomento de la participación ciudadana”.

La iniciativa europea URBAN fou el primer instrument que es va aplicar a escala europea dirigit a la millora 

urbana i “la primera política pública reglada en España para la intervención integral en barrios”, el caràcter 

innovador de la qual segons l’autor radicava en: “definía una iniciativa pública explícitamente dirigida a la 
mejora de barrios periféricos, y que de forma implícita reconocía el progresivo fortalecimiento de los procesos 
de segregación socio-espacial de las ciudades europeas; se formulaba desde una dimensión integral o multi-
sectorial, es decir, que expresaba de forma simultánea, coordinada e interrelacionada diagnósticos e interven-
ciones sobre cuestiones urbanísticas, sociales, económicas y ambientales; y fomentaba fórmulas de gestión y 
coordinación de iniciativas urbanas asentadas en la cooperación y corresponsabilización de diferentes niveles 
de la administración, la participación de los agentes locales o la creación de redes de intercambio de cono-
cimiento”. Explica també la manera de finançar-se i els requisits que havien de complir les actuacions sol·li-

citants, relacionats amb problemàtiques socials, econòmiques i urbanístiques greus.

Més endavant, l’autor de l’article analitza les febleses que estan presentant aquests instruments en la seva 

aplicació i que giren al voltant d’aquests aspectes: “la dimensión integral de la intervención; la importancia 
de la gestión y del papel de las redes de cooperación, concertación, y participación”.

Al primer cas, es destaca una falta de flexibilitat en la interrelació dels diferents instruments de caràcter 

sectorial i afegeix que la solució ha d’anar més enllà de la millora d’aquestes interrelacions i enfocar-se cap 

a un plantejament comú. Al segon, destaca la complexitat d’actors que intervenen en el procés i la diversitat 

de casuístiques que de cada procés. Així l’autor reclama una flexibilitat en la gestió que passarà per millorar 

el recurs de les oficines tècniques creades en cada procés, donant més poder de contractació, etc a les esca-

les més baixes de la gestió.
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Al nostre cas d’estudi s’està aplicant un dels Programes URBAN descrits en aquest apartat i les deficiències 

que hem trobat al respecte de la seva aplicació, a més de les comentades a dalt sobre la manca de transver-

salitat, es relacionen amb la falta de compliment dels terminis en efectuar les inversions econòmiques dels 

respectius projectes. En un informe del 2010 de Raül Lira, publicat a la pàgina web www.trinitatnova.org es 

lamenta de la situació:

“... hem de compartir amb els veïns, que el ritme dels projectes socials, està a molta distància dels  projectes 
d’urbanització. Per exemple, a més de dos anys del la aprovació del projecte, la inversió social, a les àrees 
Qualitat de Vida i Identitat i Veïnat que es pressupostava pel 2010 la quantitat aproximada d’1.153.620 euros, 
solament s’hauran executat al dia d’avui solament 39.000, (...) el que equival solament al 3. 3% del total pre-
vist per a l’any en curs. Sens dubte aquestes xifres no estimulen ni a la població, ni a l’administració.”

No hem trobat publicacions que avaluïn els URBAN des del punt de vista del ritme de les inversions i les re-

percussions amb l’assoliment d’objectius. Suposem que el motiu és que encara no comptem amb perspectiva 

temporal suficient.
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1.3 METODOLOGIA

L’anàlisi documental ha estat la base principal d’aquesta investigació. A partir d’aquesta hem establert tant 

el context teòric, recollit a l’apartat de l’Estat de l’Art, com el cos principal de la investigació. Complemen-

tàriament, s’han realitzat una sèrie d’entrevistes obertes a alguns protagonistes del Pla Comunitari i del 

moviment veïnal per arribar a una major comprensió del procés esdevingut i caracteritzar la situació actual. 

A més, s’ha realitzat un treball de camp per comprovar de primera mà l’estat d’execució de les obres de re-

modelació i, alhora, avaluar el grau de compliment d’alguns dels aspectes analitzats al que hem anomenat 

Elements d’Anàlisi.

Anàlisi documental.

Per a estudiar i entendre el Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova, així com, la història del barri, s’ha fet 

servir la documentació elaborada a dins Pla Comunitari, sobretot el document Diagnòstic Participatiu de 

1997, ja que, per a l’elaboració d’aquest es va fer un gran esforç de compilació de tot tipus d’informació amb 

la intenció d’oferir una visió el més completa possible de les condicions del barri en aquell moment. Con-

templa informació qualitativa obtinguda dels cens de 1978, 1986 i 1996, a partir dels quals es presenten les 

conclusions sobre l’evolució demogràfica, nivell de formació, situació laboral, etc... També es presenta infor-

mació qualitativa, derivada d’enquestes i entrevistes que es realitzen a la població, al voltant de la situació 

urbanística, la seguretat ciutadana... Complementàriament, l’estudi d’altres documents de caràcter científic, 

vinculats a les ciències socials i polítiques que tracten el cas, ens han servit per caracteritzar aquesta experi-

ència també des d’un plànol purament teòric.

De la mateixa manera, l’abundant documentació elaborada al voltant del Pla Comunitari, ens ha permès 

aprofundir en la proposta urbanística veïnal, revisant la pràctica totalitat d’activitats i tallers de participació 

que es van desenvolupar per fixar criteris i desenvolupar propostes. També s’han estudiat els diferents docu-

ments de planejament que s’han aplicat en aquest territori, així com, els processos de negociació (recollits a 

diferents actes de reunions, informes d’al·legacions, etc.), previs a les aprovacions definitives.

Amb això, s’ha sintetitzat el procés en uns Elements d’Anàlisi que s’han anat revisant -aplicant un procés 

iteratiu- a mida que s’acumulava més informació i, per tant, major comprensió del procés. Els criteris seguits 

per definir els Elements d’Anàlisi s’han basat en les prioritats declarades pels veïns a través del procés parti-

cipatiu o pel seu interès estratègic o de qualitat reconeguda. La finalitat d’aquests Elements  serà confron-

tar-los amb els instruments urbanístics aprovats, projectes constructius o altres acords vigents, per conclou-

re analitzant la incidència que la Proposta veïnal ha tingut sobre la realitat construïda o projectada del barri.
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Entrevistes

Per adquirir aquesta informació complementaria que faria millorar el coneixement d’aquest complex procés, 

es van realitzar una sèrie d’entrevistes a persones que van estar vinculades a aquell procés i a altres que avui 

formen part del l’actual Pla Comunitari, de l’Associació de Veïns de Trinitat Nova i altres tècnics. Els tipus 

d’entrevista realitzat ha estat diferent segons el tipus d’informació que es volia recavar i el perfil de la per-

sona entrevistada.

Perfils entrevistats i objectius

Àmbit Entrevistat Objectiu específic Tipus d’entrevista

Pla Comunitari TN

Coordinador Tècnic1ª 

Etapa

Atanasi Céspedes Evolució del PCTN

Procés de negociació

Estratègia política

No estructurada

No dirigida

Associació de Veins

Presidenta actual

Ainhoa Francoy Evolucio del PCTN

Situació actual del PCTN 

i AVV

Situació actual negocia-

cions concretes

Estrategia política

Compromisos adoptats

No estructurada

Dirigida

Pla Comunitari TN

Tecnic actual

Abraham Situació actual PCTN No estructurada

Dirigida

Programa URBAN

Tècnic

Paco Estat actual projectes

Metodologies URBAN

No estructurada

Dirigida

Associació de veïns Veí-membre AVV Evolucio del PCTN

Visió personal

No estructurada

No dirigida

 

Treball de camp

S’han efectuat diverses visites al lloc per recavar informació de primera mà sobre l’estat actual de les obres 

de remodelació (tant per cent executat, edificis que falten per enderrocar, etc...). A través d’aquestes visites 

també s’ha comprovat el grau d’assoliment d’alguns dels requeriments establerts als Elements d’Anàlisi (ac-

cessibilitat d’espais públics, distribució de mobiliari urbà, etc...)

Per últim, s’ha realitzat una “immersió al lloc” derivada, principalment, de les visites periòdiques als locals de 

l’Associació de Veïns per consultar documentació, que ens ha permès assistir a diversos actes (reunions del 

grup de remodelació, assemblea del Pla Comunitari, actes reivindicatius amb la presencia de representants 

polítics, etc...) que, d’alguna manera han aportat també comprensió sobre la situació actual del barri i, per 

tant, elements de judici de cara a l’establiment dels Elements d’Anàlisi finals així com, per al capítol de con-

clusions. 
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2.1 RESUM HISTÒRIC. ORIGEN I FORMACIÓ DE TRINITAT NOVA1

Trinitat Nova es troba situada a l’entrada Nord de la ciutat de Barcelona, molt a prop del ‘nus de la Trinitat’ i 

formant part del Districte Municipal de Nou Barris. Recolza a la falda Sud de la Serra de Collserola, quedant 

delimitada per altres dos grans petjades del territori: l’Avinguda de la Meridiana i la Ronda de Dalt, que la 

separen físicament dels seus barris veïns.

El barri deu la seva existència a les actuacions destinades a solucionar el problema de l’habitatge popular, 

portades a terme a partir de la dècada dels anys cinquanta. La forta migració i la reduïda capacitat urbanís-

tica per aconseguir un desenvolupament ortodox de la ciutat, obligava a buscar solucions que la majoria de 

les vegades, oblidaven les regles de l’art de bon urbanitzar.

Tanmateix, l’estructura actual del barri, les seves relacions amb la resta de la ciutat i la seva futura evolució 

queda plantejada a principis del segle XX, moment en que la concepció de la mateixa Barcelona pateix can-

vis dirigits a convertir-se en una gran metròpoli.

Serà al Pla d’Enllaços, aprovat el 1917, on s’estableix el traçat del que seran les grans infraestructures viaries 

d’aquesta zona de la ciutat, així com, la pròpia delimitació de l’actual barri, que en aquell moment es plan-

tejava destinat a segones residències. Per connectar els antics pobles del pla barcelonès i, alhora, permetre 

un pas alternatiu sense travessar el centre de la ciutat, aquest Pla proposava el que, amb petites modificaci-

ons, serà després la Ronda de Dalt.

Degut als desacords entre propietaris i Administració, el Pla d’Enllaços no es durà mai a terme, però l’espai 

que aquest destinava per a la Ronda de Dalt sí es mantindrà lliure d’edificació durant molts anys. És així 

com es produeix una de les situacions que més ha perjudicat a aquesta àrea: estar definida per un límit sen-

se concreció urbana.

En l’any 1953, i sense haver-se desenvolupat en corresponent Pla Parcial2, s’inicia la construcció de Trinitat 

Nova amb les actuacions de tres organismes: La Obra Sindical del Hogar, l’Instituto Nacional de la Vivienda 

i el Patronato Municipal de la Vivienda. D’aquesta manera, sense els mínims equipaments i amb la infra-

estructura viaria per realitzar, es construeixen i s’ocupen la major part del blocs que conformen el barri. La 

situació resultant es caracteritza per una falta de racionalitat al traçat viari i a la distribució dels blocs, l’ac-

cés als quals és, generalment, molt precari.

A més a més, la persistència de l’espai destinat a la futura Ronda de Dalt, que roman buit i sense cap tipus 

d’actuació durant molts anys, contribuirà a aguditzar encara més la percepció d’aïllament i separació: entrar 

i sortir del barri produeix sempre la sensació de creuar una frontera, una terra de ningú, contribuint a la 

imatge del barri com una peça aïllada.

1 Adaptació a partir del text de Miquel Domingo. Font: Trinitat inNova. Per un barri sostenible
2 El Pla Comarcal del 53 estableix que la futura ordenació serà amb blocs aïllats i el seu ús residencial urbà intensiu, desenvolupant-se a 

través del corresponent Pla Parcial. No serà, però, fins al 1957 (amb la major part dels blocs ja construïts) quan l’Ajuntament es proposa la 

redacció d’aquest, limitant-se llavors a legalitzar allò realitzat i a preveure una zona d’equipaments al centre, en terrenys encara lliures.
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Des de la perspectiva metropolitana, Trinitat Nova es presenta com una espècie d’accident: no té cap interès 

per a la resta del conjunt urbà, donat que no ofereix cap servei o activitat específica i sols serveix (de forma 

precària) als seus habitants. No obstant, aquests últims mantenen l’esperança de que, quan s’executen les 

infraestructures viaries projectades, aquestes relacions canviaran, millorarà la seva accessibilitat i es crearan 

noves expectatives.

És per aquests anys que els veïns s’organitzen per iniciar un procés reivindicatiu amb la intenció de que es 

realitzen els serveis mínims al barri, els equipaments y els mitjans de transport públic necessaris per al seu 

funcionament. Així, l’11 de maig de 1970 es creen les primeres associacions de veïns de Barcelona als barris 

de Trinitat Nova, Torre Baró i Vallbona, unides per la precària situació dels seus barris i la manca l’atenció 

que l’Ajuntament els dispensava3 . Les reivindicacions continuen fins als anys de la Transició tenint com a eix 

la necessitat de la redacció d’un Pla Especial de Reforma Interior que afronte aquestes deficiències i dote al 

barri d’una trama urbana ortodoxa i ben integrada. 

Amb l’arribada de la democràcia a l’àmbit municipal, la nova política urbana es preocupa per aquests barris 

perifèrics i busca amb les seves actuacions reduir els dèficits y aconseguir una ràpida integració. En el mo-

ment de la construcció de la Ronda de Dalt, tant esperada y desitjada, apareixen els primers enfrontaments 

entre l’Administració i els veïns. La confrontació es genera en torn a la forma en que deu passar aquesta 

via: per als veïns, el seu pas no pot perpetuar l’efecte barrera que ha esta produint sempre, sinó que ha de 

esdevenir un element de relació amb els barris veïns i amb la resta de la ciutat. Aquesta necessitat es veu 

afavorida per les operacions a Via Júlia i les relacions establides amb els barris de Torre Baró, Ciutat Meridi-

ana i Can Cuiàs, que lògicament han de connectar amb Trinitat Nova per accedir a la xarxa viaria general i 

de transport públic. La solució finalment adoptada, a base de cobrir part del seu recorregut, proporciona uns 

espais d’activitats lúdiques i de relació que afavoreixen els contactes i alhora permeten l’accés a la Ronda, 

millorant substancialment la seva accessibilitat.

A la realització de Ronda de Dalt s’afegeixen la prolongació de la línia 3 i 4 del metro i la creació de la nova 

línia 11, que uneix els barris de Can Cuiàs, Ciutat Meridiana i Torre Baró amb Trinitat Nova. El barri passarà 

així d’una posició marginal, perifèrica i de vora a altra dotada potencialment d’una certa centralitat local, 

com a punt d’intercanvi i nus de comunicacions.

Malgrat aquestes importants millores a nivell de connectivitat metropolitana, Trinitat Nova continuava 

mantenint greus problemes interns que calia abordar decididament, de forma orgànica i amb urgència: afec-

tacions d’aluminosi i carbonatació a les estructures dels edificis, dimensions excessivament reduïdes dels ha-

bitatges, precarietat als espais lliures, falta d’un centre representatiu, etc. La majoria d’aquestes deficiències 

son imputables al procés de formació del barri que, sense un planejament de conjunt, es va anar ocupant 

amb construccions que tan sols seguien la lògica topogràfica, sense preocupar-se pels espais lliures que 

generaven ni per l’articulació entre les diferents construccions. La xarxa viaria resultant, de caràcter aleatori 

i residual, no propiciava un espai públic estructurat i jerarquitzat que permetés establir les activitats pròpies 

de la ciutat.

3 En aquests moments s’estava elaborant un Pla Parcial de clares connotacions especulatives que afectava 535 Ha, implicava 

l’enderrocament de 4.370 habitatges i no deia res sobre el destí de les persones afectades. L’11 de maig de 1973, quan el Pla s’havia 

d’aprovar, els veïns van ocupar l’Ajuntament. L’escàndol fou tal que l’endemà va ser destituït l’alcalde Porcioles i es va retirar el Pla (Huertas 

i Andreu, 1996, p.60).
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La dècada dels 1980 son per a Trinitat Nova anys d’il·lusió i expectatives, sentiments que, en pocs anys, 

quedaren frustrats i passaren a ser substituïts per noves sensacions de desànim i resignació. L’any 1991 es 

van detectar els primers casos d’aluminosi i, en poc temps, es van identificar més de 900 habitatges afectats 

per aquesta patologia, constituint una situació vertaderament crítica per al barri. No obstant això, les inter-

vencions que es realitzaren no van passar mai de l’actuació sobre els aspectes concrets més urgents, com la 

reparació d’elements de façana, cobertes o voreres. Van ser intervencions puntuals, reactives devers la mani-

festació de problemàtiques urgents o demandes particulars i no van respondre en ningun cas a una planifi-

cació global que es plantegés d’una forma integral les problemàtiques urbanístiques del barri, els reptes i les 

oportunitats per a la seva transformació.

Malgrat que el present treball es centra en els aspectes urbanístics del barri, evidentment, les seves proble-

màtiques no es delimiten únicament a l’àmbit urbanístic. Com veurem al punt següent, tant l’àmbit social 

com l’econòmic i l’educatiu presentaven també importants dèficits estructurals en comparació amb la tota-

litat de la ciutat de Barcelona.

És sota aquestes condicions de context i com a conseqüència d’una sèrie de factors interrelacionats entre sí, 

que l’any 1996 l’Associació de Veïns de Trinitat Nova engega un procés que es convertirà en un referent de 

la planificació participativa: El Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova.

Evolució del barri fotografiada en vols de diferents anys

Font: 

1958 1965

19701988
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2.2 EL PLA COMUNITARI I SOCIAL DE TRINITAT NOVA (O L’ESTABLIMENT DE LES BASES PER A LA TRANSFOR-

MACIÓ INTEGRAL DEL BARRI)

Antecedents.

La gestació del Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova (PCTN) s’inicia amb un procés de reflexió de la As-

sociació de veïns (AVV) de la Trinitat Nova en relació a la situació general del barri, les seves perspectives 

de futur i la capacitat de la pròpia AVV i del conjunt del teixit associatiu per fer front als múltiples reptes 

que deu afrontar el barri. Per una banda, a mitjans dels anys 90 Trinitat Nova segueix patint greus proble-

màtiques urbanístiques que no sols no han trobat encara una solució integral i efectiva sinó que a més, 

en alguns aspectes com les patologies de la construcció, s’estan agreujant. Per altra banda, les condicions 

socioeconòmiques del barri han empitjorat greument als últims anys. La població envelleix com a resultat 

de la fugida dels joves i de la falta de renovació demogràfica, generant així un augment de les demandes 

sociosanitàries i una capacitat cada cop menor per fer front a les noves necessitats que es generen. La baixa 

formació de la població adulta i els elevats índexs de fracàs escolar es tradueixen en problemes d’inserció al 

mercat laboral. El barri no ofereix oportunitats laborals, així com tampoc presenta cap oferta comercial ni 

d’oci rellevants. Els problemes relacionats amb la salut (envelliment, consum de drogues, relacions sexuals 

sense protecció, salut mental,...) augmenten i la situació d’exclusió social de la població desborda la capaci-

tat dels serveis socials al territori (Diagnòstic comunitari, 1997).

A més a més, tot l’anterior està passant en un moment d’estancament i retrocés del teixit associatiu del 

barri. Des de mitjans dels anys 80 no es creen noves associacions al barri, algunes han desaparegut i les que 

existeixen troben cada cop més dificultats en mantenir i renovar als seus membres. La pròpia Associació de 

Veïns està patint aquesta situació, ja que el seu nucli actiu està envellint i troben molts impediments per 

captar nous membres entre els pocs joves que resten al barri. És sota aquestes condicions que l’Associació de 

Veïns es planteja realitzar un excepcional exercici d’autocrítica, reconeixent la seva debilitat i plantejant-se 

noves formes de mobilització que, en certa manera, trencarà amb les formes tradicionals d’actuació del mo-

viment veïnal (Rebollo, 2001).

Per entendre com l’AVV arriba a la conclusió de la necessitat d’un Pla Comunitari, a més d’aquest exercici 

d’autocrítica, cal tenir en compte dos elements que considerem van ser clau: en primer lloc, l’existència de 

persones estretament vinculades al barri alhora que formen part del mon acadèmic universitari i que, gràcies 

a les seves xarxes professionals, van fer possible, entre d’altres, la col·laboració del sociòleg Marco Marc-

hioni, un dels grans inspiradors i ideòlegs del Procés. Aquesta qüestió seria clau per la definició inicial del 

projecte amb que l’AVV va accedir al recolzament de les Administracions.

En segon lloc, el fet que en aquells moments la Direcció General de Serveis Comunitaris (DGSC) del De-

partament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya havia engegat un programa d’ajudes per al 

desenvolupament de plans i programes comunitaris, la qual cosa va facilitar el recolzament financer de les 

administracions al projecte. Aquest recolzament ha estat clau per al finançament del Pla, però cal comentar 

que no es va donar de forma automàtica sinó que fou el resultat d’un procés de negociació de dos anys, que 

va culminar al juliol de 1997 amb la firma del Conveni del Barri per part de la Direcció General de Serveis 

Comunitaris, el Districte Municipal de Nou Barris i la pròpia Associació de Veïns.
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D’aquesta manera, l’any 1996, l’AVV pren la iniciativa de posar en marxa el Pla Comunitari de Trinitat Nova 

amb la premissa d’implicar, des de la seva gestació al màxim nombre de persones i col·lectius de dins i fora 

del barri i, com ja s’ha comentat, buscant el compromís de les administracions implicades per dur-lo a ter-

me. Les premisses de la participació i de convertir-lo en un procés obert al màxim d’agents han estat priori-

tàries des dels inicis del procés.

Punt de partida: el Diagnòstic Comunitari.

El primer pas del PCTN fou l’elaboració del Diagnòstic Comunitari, un diagnòstic que hauria d’ajudar a sis-

tematitzar la informació disponible sobre el barri i a construir una visió global i compartida i que, alhora, 

hauria de ser la base d’una intervenció transversal, coordinada i participativa (Marchioni, 1996).

Aquest diagnòstic va ser elaborat, de forma conjunta, per un gran nombre de veïns del barri amb tècnics i 

professionals dels serveis públics i l’administració. Amb això es van poder definir els problemes principals 

del barri: quines eren les seves debilitats i punts forts; els perills que l’amenaçaven, el seu potencial i les 

seves oportunitats de transformació positiva. Amb aquest treball es va poder concretar l’esmentat Conveni 

de Barri, plantejar el treball de Comitè Tècnic i iniciar els projectes i programes que van sorgir de la pròpia 

comunitat.

Sobre la base d’una sèrie de reflexions (Quina és la situació del barri? Quin és el seu futur? Quin paper han 

de jugar el moviment veïnal i els diferents agents?), es va fer evident que era precís conjugar dues línies 

d’actuació diferents però necessàriament connectades entre si. Per una banda, l’encaminada a millorar la 

situació, és a dir, la qualitat de vida dels habitants del barri abordada des dels diferents aspectes: l’educació, 

la salut, les activitats econòmiques, culturals, associatives, etc. I per altra banda, la que plantejava una in-

tervenció directa en el territori per regenerar el suport físic del barri.

Desenvolupar aquesta segona línia ‘urbanística’, en el sentit més ampli de la paraula, implicava dur a terme 

per primera vegada al barri un planejament integral que contemplés la remodelació i la rehabilitació d’un 

parc d’habitatges greument afectat per les patologies estructurals; la creació d’eixos viaris que afavoriren 

la connectivitat interna i externa del barri; el desenvolupament del comerç i les activitats econòmiques; el 

replantejament dels serveis existents amb una visió de futur; y la recuperació d’espais estratègics per a dotar 

d’interès al barri i al conjunt de la ciutat.

D’acord amb aquesta voluntat integradora, el Pla Comunitari es va desenvolupar al voltant de quatre di-

mensions: la urbanística, l’educativa, l’econòmica i la social, traduint així, a programes i projectes operatius 

les necessitats i desitjos de les persones i col·lectius implicats. Aquestes quatre dimensions, però, no es van 

conformar com a compartiments estancs sinó que, des d’un principi, es va establir que s’haurien de mantenir 

lligades a través de diversos mecanismes. Així, des del PCTN no ha hagut cap projecte o programa operatiu 

que no hagi inclòs de forma explícita al menys dues d’aquestes dimensions, i en qualsevol cas s’ha intentat 

que les quatre estiguessin presents d’alguna forma en cada iniciativa posada en marxa (Velázquez i Verda-

guer, 2004)
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Gràcies a la posada en pràctica d’aquest primer exercici de Diagnòstic Comunitari, s’aconsegueix assentar 

les bases sobre les que es desenvoluparà el PCTN. Abans de passar, però, a l’exposició del contingut de les 

quatre dimensions de treball, creiem convenient continuar exposant amb un discurs més be teòric, les bases 

ideològiques i operatives del PCTN, així com la seva estructura organitzativa.

Conceptes bàsics del PCTN

El Pla Comunitari de Trinitat Nova no ha sigut tan sols un motor generador d’activitats i projectes per a un 

barri que fins al moment es trobava estancat, sinó també un laboratori de metodologies participatives i pro-

postes, en certa manera rupturistes amb les formes tradicionals d’entendre la planificació i la gestió pública. 

El PCTN va partir d’un marc conceptual previ, basat en la teoria de la planificació comunitària de Marco 

Marchioni (Marchioni 1989), però, de forma gradual, i en un procés dialèctic entre experiència i reflexió te-

òrica, ha anat generant un marc discursiu propi i distintiu. Aquest el podríem resumir en base a les següents 

idees (Rebollo 2001):

- El desenvolupament del PCTN es basa en una concepció global, transversal i integral de les pro-

blemàtiques del barri. Front a la lògica burocràtica de segmentació de les problemàtiques socials i 

una fragmentació de les responsabilitats, el Pla ha basat la seva actuació en una concepció integral 

dels problemes, tractant de comprendre les interrelacions que s’estableixen entre ells i impulsant 

noves dinàmiques de coordinació transversal i multinivell per abordar-los.

- La pedagogia de la participació. Partint de la premissa que la participació es basa en valors, acti-

tuds i formes d’organització col·lectiva, el PCTN s’ha concebut com un procés obert d’aprenentatge 

social en el qual el conjunt d’actors havia d’anar aprenent i adaptant les seves actituds al nou 

escenari que es va generant. L’Equip Comunitari jugarà un paper clau en la transmissió d’aquests 

valors, pràctiques i actituds.

- A més, serà molt important la provisió de recursos a les veïnes i veïns per a la auto-organització 
comunitària. Allunyant-se de plantejaments paternalistes com d’una concepció passiva de la ciuta-

dania, el PCTN té com un dels seus principals objectius fomentar l’auto-organització veïnal.

- El desenvolupament de metodologies participatives. Un aspecte crucial del PCTN i de la planifica-

ció comunitària en general és que la participació no pot ser improvisada sinó que, contràriament, 

requereix d’organització. Com a conseqüència, el PCTN ha fet ús de metodologies mes o menys 

contrastades com els tallers EASW (European Awareness Scenario Workshops), fòrums deliberatius, 

DAFOs (Debilitats, Fortaleses, Oportunitats i Amenaces) i IAP (Investigació-Acció-Participativa).

- La integració de les administracions públiques en el procés. Malgrat que estem parlant d’un pro-

cés participatiu de caràcter clarament bottom-up (de baix a dalt), liderat i amb protagonisme ve-

ïnal, el PCTN ha estat sempre conscient que la complicitat i el recolzament de les administracions 

públiques resultava absolutament imprescindible. La firma del Conveni de Barri, la creació de les 

Comissions Tècniques i la seva política de seguiment o el propi Comitè Tècnic, han estat estructures 

fonamentals per a la consecució de l’acord amb les administracions.
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- La integració dels projectes tècnics amb els processos participatius. Allunyant-se de nou de 

plantejaments tecnocràtics y racionalistes, el PCTN tracta de promoure l’enriquiment dels projectes 

tècnics amb processos participatius de base, implicant a les entitats i als veïns i veïnes no orga-

nitzats. Però també al contrari, es a dir, es pretén que els processos participatius siguin proveïts de 

coneixement tècnic i experts amb la finalitat que puguin produir resultats més consistents.

- Finalment, la idea crucial de procés. Mentre que la Planificació pública tradicional s’ha basat en 

una separació rígida entre les etapes de la planificació (diagnosi-pla d’acció-implementació-ava-

luació), el PCTN es concep com un procés flexible i permanentment obert, en evolució constant, de 

vegades impredictible, on estan implicats múltiples i diversos actors socials que tracten d’incidir 

en el procés alhora que es transformen ells mateixos. La complexitat, la incertesa, el conflicte o el 

canvi no son aspectes que tracten de ser eliminats a través de la planificació, sinó concebuts com 

una característica intrínseca i necessària per al desenvolupament del projecte.

D’aquesta manera, Oscar Rebollo, Sociòleg a la UB, Coordinador del PCTN i veí del barri, presenta l’any 2002 

els principis conceptuals i metodològics en que es basa el PCTN. Realment es així com comença tot, amb 

grans ambicions i molt bona voluntat, plantejant una experiència innovadora en la planificació comunitària 

a nivell de Catalunya i la resta de l’estat espanyol. Analitzar la deriva que ha tingut el PCTN fins l’actualitat 

i contrastar-la amb aquest plantejaments es revela com una tasca molt interessant però fora de l’àmbit 

d’aquest estudi. No obstant, al capítol d’Incidència tornarem sobre aquestes idees per contrastar-les, si més 

no, amb el que concerneix al procés urbanístic, és a dir, per comparar els processos finalment portats a ter-

me amb aquests plantejaments inicials.

Estructura organitzativa del PCTN

La imatge adjunta reflecteix l’estructura bàsica del PCTN. En aquest entramat, l’AVV desenvolupa un paper 

clarament central ja que és l’element que vincula políticament el procés de cooperació en xarxa. A través del 

Conveni de Barri, les administracions públiques (DGSC i el Districte Nou Barris) es comprometen al finança-

ment del Pla: els recursos econòmics es deleguen a l’AVV, que destinaran als projectes pactats anualment 

amb les pròpies administracions i amb la resta d’actors a través del Equip Comunitari.

Arquitectura organitzativa del PCTN

Font: Rebollo, 2002

9

vi. Sexto, la integración de los proyectos técnicos con los procesos 
participativos. Huyendo de nuevo de planteamientos tecnocráticos y racionalistas, 
el PCTN trata de promover el enriquecimiento de los proyectos técnicos con 
procesos participativos de base, implicando a las entidades y a los vecinos y 
vecinas no organizados. Pero también a la inversa: es decir, se pretende que los 
procesos participativos sean provistos de conocimiento técnico y experto a fin que 
puedan producir resultados más consistentes.  

vii. Finalmente, la idea crucial del proceso. Mientras la planificación pública 
tradicional se ha basado en una separación rígida entre las etapas de la 
planificación (diagnosis – plan de acción – implementación – evaluación), el PCTN 
se concibe como un proceso flexible y permanentemente abierto, en evolución 
permanente, a veces impredecible, donde están implicados múltiples y diversos 
actores sociales que tratan de incidir en ese proceso a la vez que se transforman 
ellos mismos. La complejidad, la incertidumbre, el conflicto o el cambio no son 
aspectos que tratan de ser eliminados a través de la planificación, sino  concebidos 
como una característica intrínseca y necesaria para el desarrollo del proyecto.               

Todas estas ideas han estado en la base del desarrollo de las actividades y los 
proyectos del PCTN, no sin tensiones y dificultades como veremos más adelante, y se 
han tratado de reflejar en una estructura organizativa básica que trata de articular al 
conjunto de los actores implicados: administraciones, técnicos y profesionales de los 
servicios públicos, AAVV, otras entidades del barrio y vecinos/as no organizados 

b) Arquitectura organizativa 

En la figura 1 hemos tratado de reflejar la estructura básica sobre la cual se desarrolla 
el conjunto del PCTN. En esta estructura, la Asociación de Vecinos ha jugado y juega 
un papel claramente protagónico, liderando políticamente el proceso en un nuevo 
escenario de cooperación en red con otros actores. Como hemos visto, las 
administraciones públicas (DGSC y Distrito de Nou Barris) se comprometían a través 
del Convenio de Barrio a la financiación del proceso: éstas han delegado los recursos 
a la propia Asociación de Vecinos que, de acuerdo con los proyectos pactados 
anualmente con las administraciones y conjuntamente con el criterio de los miembros 
del Equipo Comunitario, distribuye los recursos entre el conjunto de actividades  

Figura 1. Arquitectura organizativa del PCTN (Elaboración propia) 

Administraciones Públicas: 
Ayuntamiento (Distrito de Nou 
Barris); Generalitat de Catalunya 
(DGSC) 

Asociación de Vecinos de la Trinitat 
Nova 

Financiación 

Equipo Comunitario 

Servicios públicos Vecinos y entidades de 
barrio 

Metodologías 
participativas

Comisión de 
Seguimiento Político 
y Comisión de 
Seguimiento Técnico 

Comité Técnico 
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Si el finançament del PCTN correspon, majoritàriament, a les administracions públiques i el lideratge polític 

a l’AVV, el treball operatiu és conduït per l’Equip Comunitari, format per tres persones que hi treballen a 

temps complet en la dinamització del Pla i que tenen la seu al propi local de l’AVV. Es manté així una estreta 

relació entre l’Equip Comunitari i l’AVV, ja que han d’assumir conjuntament la responsabilitat d’impulsar el 

Pla en totes les seves dimensions. A més a més, l’Equip Comunitari actua com a dinamitzador de les relaci-

ons de coordinació, intercanvi i participació de la resta d’actors comunitaris: els professionals i tècnics dels 

serveis públics, les entitats i els veïns i veïnes del barri.

Els òrgans bàsics del PCTN son, per tant:

- l’Equip Comunitari, composat per tres persones que treballen al territori a temps complet, les 

funcions bàsiques del quals es centren en els següents aspectes (Diagnòstic comunitari):  a) L’or-

ganització comunitària a través de la coordinació, la programació i la planificació de les activitats 

i projectes del Pla; b) el desenvolupament comunitari a través del reforç del teixit social del barri; 

c) el coneixement i l’estudi, a través de la realització d’estudis sobre el barri; c) la informació, cap 

a l’interior i cap a l’exterior de les activitats que genera el PCTN. L’Equip comunitari, en definitiva, 

actua com agent impulsor i dinamitzador del Pla sobre el territori, posant en contacte als diferents 

actors, tractant de teixir xarxes comunitàries autònomes i ajudant a desenvolupar els recursos en-

dògens del barri.

- La Comissió de Seguiment Polític, que es reuneix anualment per avaluar les activitats generades 

pel PCTN al llarg de la temporada i en la qual es negocia el finançament per a la temporada se-

güent. A aquesta assisteixen representants del Districte de Nou Barris, de la DGSC, de la Associació 

de Veïns i el propi Equip Comunitari. Aquests últims presenten a les administracions un programa 

detallat de projectes per als quals s’especifiquen els objectius, les activitats, els col·lectius destina-

taris, la xarxa d’actors implicats i el pressupost previst.

- La Comissió de Seguiment Tècnic, que reuneix amb regularitat a l’Equip Comunitari amb un tècnic 

referent de cadascuna de les administracions que financen el procés. La periodicitat d’aquestes 

reunions no està pautada, depèn de les activitats que es realitzen, tenint, durant els primers anys 

d’implementació una periodicitat aproximada d’un més.

- El Comitè Tècnic, inicialment anomenat “Comitè Tècnic Assessor”, es va crear per assessorar el pro-

cés de diagnosi però s’ha consolidat com una estructura permanent dedicada a la coordinació entre 

els diferents serveis públics del barri i entre aquests i el mateix PCTN. De seguida es va organitzar 

en distints grups de treball (educació, gent gran, informació i protocol) que, reunint-se una vegada 

al mes per coordinar-se, desenvolupen respectivament diversos programes del Pla.
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Dimensions de treball comunitari

Partint dels resultats del Diagnòstic Comunitari, el PCTN s’estructura en quatre grans àrees temàtiques (edu-
cativa, econòmica, social-cultural i urbanística), cadascuna de les quals ha desenvolupat la seva estructura 

organitzativa així com projectes i activitats pròpies. Aquesta separació, que respon a criteris d’operativitat, 

no ha oblidat, però, les idees de globalitat, transversalitat i visió integral, generant diversos projectes que 

tenen un encaix transversal en distintes dimensions i procurant una tendència a la integració conceptual i 

organitzativa de totes les àrees.

En quan a la dimensió educativa, s’ha desenvolupat el Projecte Educatiu de Barri (PEB). El Diagnòstic Co-

munitari revelava greus dèficits al barri que afectaven a tots els grups d’edat (dades de 1996): el 30% de 

la població del barri no havia acabat d’educació primària (valor de 15,8% per al global de Barcelona) i sols 

el 2,5% tenia estudis superiors (9,9% per a Barcelona); entre els infants es destacava la falta d’alternatives 

d’oci, alts nivells de desmotivació i fracàs escolar, directament relacionats amb situacions familiars també 

problemàtiques (desestructuració, analfabetisme,...); entre els adults existia un nivell d’analfabetisme o edu-

cació insuficient extremadament alts, que tenien conseqüències directes sobre els índexs d’exclusió social, 

l’atur i la precarietat laboral; els problemes de prevenció de salut tenien també una dimensió educativa im-

portant; i els joves amb estudis mitjans i universitaris tendien a abandonar el barri, qüestió que empitjorava 

la situació.

Així, el Diagnòstic Comunitari en aquesta dimensió establia dos objectius generals, plantejats originalment 

com a fins del procés i com a àmbits d’actuació: en primer lloc, el recolzament directe i indirecte a l’educa-

ció formal per a contribuir a reduir els índex de fracàs escolar i facilitar la continuació dels estudis al major 

número d’estudiants. I en segon lloc, el recolzament directe i indirecte a l’educació no formal (temps lliure, 

cultura, esports,...) de cara al conjunt de la població, treballant la transversalitat i fomentant el potencial 

educatiu associat a les relacions intergeneracionals.

En quan a la dimensió econòmica, el Diagnòstic Comunitari apuntava com a problema principal el fet de 

l’excessiva especialització del barri amb l’ús residencial, presentant una activitat econòmica i comercial ex-

tremadament pobra. La majoria dels blocs d’edificis no disposaven de locals per a la instal·lació de tallers o 

comerços i l’oferta d’oci era pràcticament inexistent. El barri no oferia ningun tipus d’activitat formativa o 

laboral per als veïns en edat d’incorporar-se al mercat de treball, havent-se aquests acostumat a cercar tota 

la oferta comercial, lúdica i laboral a fora d’aquest. El barri no oferia cap solució als importants problemes 

d’inserció laboral que patia la seva població.

Així, entre els grans objectius inicials associats a la dimensió econòmica es plantejaven els següents: apro-

fitar el potencial que, per al desenvolupament econòmic i social del barri, oferia el procés de remodelació 

urbanística en marxa; afavorir el desenvolupament del teixit comercial a Trinitat Nova; estudiar i recolzar 

tots els processos d’ocupació en la prestació de serveis de proximitat; i treballar per a una progressiva gene-

ració de recursos propis que permetin un millor desenvolupament dels diferents programes.
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Un dels objectius bàsics de la planificació comunitària es el desenvolupament i la potenciació del teixit soci-

al i comunitari del territori on s’actua. Conjuntament amb la dimensió educativa, la dimensió sòcio-cultural 

del PCTN té, en realitat, un caràcter clarament transversal: el reforç del teixit social i les dinàmiques de 

participació comunitària està a la base de qualsevol altra dimensió i projecte del propi Pla. Conseqüentment,  

la dimensió sòcio-cultural definiria dos objectius de gran importància per al desenvolupament de tot el 

procés: per una banda, contribuir al naixement de noves formes associatives, nous grups i noves associaci-

ons i, per altra, afavorir l’intercanvi i la col·laboració continua entre els diferents grups en pro dels projectes 

comuns, sense afectar negativament a la independència dels mateixos.

La dimensió urbanística representa una de les problemàtiques i dels reptes històrics més importants de la 

Trinitat Nova des de la seva creació, sent motiu de múltiples disputes polítiques entre els moviments veïnals 

i les administracions públiques. El diagnòstic Comunitari destacava en aquest sentit diverses deficiències 

estructurals: l’escassesa d’espai públic, l’existència de barreres arquitectòniques importants, la precària con-

nectivitat del barri amb el seu entorn i, sobretot, la presència de patologies estructurals greus als edificis. 

Aquest mateix document estableix la necessitat d’una planificació urbanística que hauria de girar entorn a 

tres eixos: la remodelació i creació de nous habitatges; la provisió y racionalització dels equipaments pú-

blics; y la revalorització del sol a partir dels recursos endògens del barri.

La dimensió urbanística.

El PCTN estableix que els objectius generals per a la remodelació urbanística del barri han de ser:

- Desenvolupar el planejament del futur barri amb metodologies participatives que aprofiten tot 

el potencial existent a la comunitat de Trinitat Nova (veïns i veïnes, professionals dels serveis del 

barri, tècnics de diferents àrees que han col·laborat amb el barri en l’anàlisi del territori i les seves 

possibles solucions).

- Impulsar la formació i el debat entorn als problemes existents al barri i a la societat, amb l’objec-

tiu de trobar aquelles solucions que, des de la realitat concreta del barri, es puguen aportar (educa-

ció, salut, comerç, gent gran, infantesa,...).

- Promoure el canvi d’actitud en el compromís individual cap a una cultura de la sostenibilitat.

Aquests tres objectius generals son la síntesi d’un ampli procés de debat, reflexió i propostes en el que van 

participar tots els actors implicats en el procés, així com altres tècnics que, de la mà de l’Associació de Veïns, 

van donar consistència a les propostes d’aquests i els van acompanyar en un necessari procés de formació 

en matèria urbanística i metodologies participatives (destacarem aquí l’equip format per Carlos Verdaguer i 

Isabela Velázquez -Gea 21- professionals de referència en matèria d’urbanisme participatiu).

En desembre de 1997, l’AVV organitzava un simpòsium sobre remodelació urbanística i participació ciuta-

dana amb l’objectiu de donar un impuls a la dimensió urbanística del PCTN. Neix així el projecte “Trinitat 
InNova”, un projecte desenvolupat participativament a dins del propi PCTN on s’estableixen, a banda dels 

objectius generals abans esmentats, les línies estratègiques i propostes específiques per a la remodelació 

urbanística de Trinitat Nova. És aquí on la idea de sostenibilitat, entesa en el seu sentit més ampli i integra-

dor, esdevé clarament el marc de referència o la dimensió transversal a dins la qual s’han orientat la resta. 

S’aprofita així, l’oportunitat que ofereix la remodelació a gran escala dels habitatges per a proposar la cons-

trucció d’un ecobarri, un barri referent a Barcelona en l’àmbit de l’urbanisme sostenible.
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Operativament, l’òrgan central de l’estructura participativa creada per a la definició de Trinitat InNova és 

l’anomenat Grup de Remodelació, que agrupa al voltant de 30 persones (veïns i veïnes del barri) que es 

reuneixen setmanalment per a la discussió dels aspectes relacionats amb la definició del projecte i les nego-

ciacions que s’estableixen amb l’administració. Aquest Grup, a banda d’informar, atendre les demandes d’al-

tres veïns i veïnes del barri que hi acudeixen i organitzar assemblees generals per informar sobre el procés i 

recollir opinions i propostes, ha actuat com a impulsor de múltiples processos participatius per a la definició 

del projecte i les seves condicions. Un exemple: la realització d’una enquesta en 1998 sobre la situació 
de l’habitatge al barri (l’enquesta va ser realitzada per veïns representatius, com ara els presidents de cada 

comunitat, i va ser finançada pels propis veïns enquestats) va permetre, entre d’altres coses, recavar infor-

mació detallada sobre les condicions econòmiques de les famílies a reallotjar, la qual cosa es va aprofitar 

després per a negociar amb les administracions el Conveni de Barri de 1999, on s’estableixen les condicions 

econòmiques del reallotjament.

Un episodi important d’aquesta etapa de definició del projecte fou la realització, el 9 i 10 de juliol de 1999, 

d’un taller amb la metodologia EASW4 (Eurpean Awareness Scenario Workshop,) on van assistir a prop de 

40 persones representants de diverses àrees –polítics, tècnics de l’administració, experts externs, sector eco-

nòmic i empresarial, grups y entitats ciutadanes i veïns i veïnes no organitzats-. Després de dues jornades 

de discussió es va arribar al consens general de que la sostenibilitat, la participació i la potenciació dels 
recursos endògens del barri amb la finalitat de generar un nou protagonisme d’aquest en la ciutat, serien els 

criteris bàsics que guiarien la formulació de propostes.

D’aquesta manera es van assentar les bases per a la remodelació de la Trinitat nova, generant propostes tan 

intenses i pertinents com el propi projecte d’ecobarri, l’obertura del barri a Collserola o la creació del Centre 

d’Interpretació de l’Aigua (CINA) que, aprofitant les històriques instal·lacions de l’empresa d’aigües de Bar-

celona ubicades al barri, generaria un equipament d’escala metropolitana dedicat al coneixement i la trans-

missió de la nova cultura de l’aigua.

El Pla Comunitari de Trinitat Nova es converteix així en una experiència realment innovadora i molt fructí-

fera fins, al menys, l’any 2004, moment en que surt a la llum el document Ecobarrio Trinitat Nova, elaborat 

per Gea21, on es recull tot el treball fet fins aquí incloent la síntesi dels Estudis Sectorials de Sostenibili-
tat. Aquests Estudis representen l’últim dels grans èxits aconseguits pel PCTN, ja que el seu finançament 

(240.000€) per part de l’Administració s’entén com un primer pas important del compliment dels compromi-

sos cap a la conversió de Trinitat Nova en un Ecobarri.

4 El protocol que defineix aquest mètode es va elaborar a través de programes Innovation liderats des de la DG XIII de la Comissió Europea, 

a partir de la investigació en mètodes participatius de l’Institut Danès de Tecnologia, desenvolupats en relació al projecte “La Ciutat 

Ecològica”. La tècnica EASW es basa en la organització d’un taller de dos sessions al que es convida a persones que, pels seus perfils 

característics siguin un reflex de la societat a la que està destinat el projecte urbanístic.

En línies generals, la primera sessió, agrupats els assistents segons grups d’afinitat o interès (polítics, agents econòmics, professionals, 

associacions veïnals, veïns...), es demana que es dibuixi una visió de futur que es composi de dues imatges: la que es desitjaria i la es voldria 

evitar. Els resultats habituals és que apareixen moltes coincidències, oferint un espai comú per al pensament i des d’on basar una sèrie de 

propostes per a formalitzar el Pla d’Acció.

A la segona sessió, els assistents es divideixen en grups temàtics on s’aprofundeix en els distints temes importants per al desenvolupament 

de l’objecte del treball participatiu. Els grups s’organitzen de forma que en cadascun es reprodueixi un debat en el que tots els agents 

estiguin presents.

Les propostes definitives es prioritzen en una votació final que permet apreciar el grau de consens del grup al respecte d’aquestes.

Pel desenvolupament del taller, s’hi compta amb un equip de dinamitzadors experts en els temes tractats. (Velázquez i Verdaguer, 2005)
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Punt d’inflexió del Pla Comunitari. 

Entre els anys 2000 i 2004 el PCTN assoleix una forta complexitat relacional amb la multitud d’actors impli-

cats, Intentant fer un esquema organitzatiu, tenim:

- Per una banda el tàndem format per l’AVV i l’Equip Comunitari aquest és el nucli dur del Pla. L’AVV 

desenvolupa el lideratge polític i l’Equip Comunitari treballa colze a colze amb l’AVV dinamitzant 

el PCTN sobre el territori. Aquest tàndem desenvolupa un gran poder a dintre de la xarxa establida 

amb la resta d’actors, de fet, probablement, son els únics que posseeixen una visió de conjunt del 

que succeeix al PCTN i, més en general, de les polítiques que es desenvolupen a Trinitat Nova, dels 

recursos existents i dels actors implicats.

- Al voltant del nucli estan el Comitè Tècnic (format per diferents responsables dels serveis de pro-

ximitat) i algunes entitats veïnals mes implicades. Una mica més enllà, la resta d’entitats veïnals i 

veïns no organitzats, tots ells, però, directament implicats al PCTN.

- Després estan les administracions, primer, la DGSC, Districte Nou Barris i Diputació de Barcelona 

que financen el Pla i formen part de la Comissió de Seguiment Tècnic i Comissió de Seguiment 

Polític i, després, la resta d’administracions que estableixen vincles per a projectes concrets, com 

ara el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Projecte Educatiu de Barri 

(PEB) o el Departament d’Urbanisme per al projecte Trinitat InNova. De la mateixa manera, estàn 

els tècnics i professionals independents que participen en projectes concrets, com ara, Gea 21 

(Blanco, 2004)

El treball del PCTN haurà d’abastir multitud de tasques per mantenir aquesta estructura en funcionament, 

tasques que van des de les relacions horitzontals de coordinació administrativa i les relacions intergoverna-

mentals multinivell fins a les dinàmiques de participació social.

Amb aquest context comencen a aparèixer punts febles del procés que s’hauran d’afrontar de manera de-

cidida per poder afrontar la nova etapa. Al Diagnòstic de Barri de l’any 2002 s’apunten diverses d’aquestes 

febleses:

- En primer lloc, s’embla existir un rics de dependència de tot el procés en relació a l’Equip Comuni-

tari. S’adverteix que el model implantat depèn molt del tàndem AVV-Equip Comunitari, de forma 

que si l’equip Comunitari desapareix, el model pot desaparèixer. Per afrontar-ho, es planteja la 

necessitat de renovar la junta de l’AVV i donar lloc a noves persones del barri que s’han consolidat 

com a líders comunitaris en els darrers anys.

- En segon lloc, que la participació dels tècnics dels serveis públics del barri, que son els que fan 

possible la coordinació transversal del PCTN, encara té un caràcter molt personal i voluntarista, 

demanant un esforç afegit sense tenir uns incentius clars. És a dir, les administracions, malgrat 

l’existència d’un compromís formal amb el PCTN, no implementen mesures clares per formalitzar 

aquest compromís, fins i tot, els tècnics lamenten una falta de reconeixement de la seva tasca al 

PCTN per part dels serveis on estan vinculats.
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- En tercer lloc, les resistències en el nivell polític d’implicar-se en compromisos de caràcter trans-

versal i multinivell. Així com, pel caràcter bottom-up del procés, a l’escala local sí s’estan desen-

volupant aquestes coordinacions horitzontals i multinivell, aquestes es bloquegen al arribar als 

nivells mes elevats de l’Administració: projectes com el PEB o Trinitat inNova que exigeixen a les 

administracions un nivell de coordinació que no tenen i que, en cas que es vulgui ser adoptat, ha 

de sotmetre’s a fortes resistències organitzatives, burocràtiques i polítiques (Blanco, 2004)

A partir de l’any 2004, el PCTN entra en una nova fase on, malauradament, es perd gran part de la seva 

capacitat de mantenir la mateixa tensió que ha fet possible els èxits aconseguits fins al moment. Segons 

hem pogut comprovar, a les febleses abans exposades, s’afegeix un conflicte entre la junta de l’AVV i l’Equip 

Comunitari que acaba sent determinant d’aquest canvi. Les causes d’aquest conflicte semblen ser:

- Que la complexitat que ha anat agafant el PCTN i que involucra noves dinàmiques de relació entre 

els diferents actors, s’ha interpretat pels components històrics de la Junta de l’AVV com una ame-

naça a la seva capacitat de decisió i plantegen reforçar el seu lideratge polític, relegant a l’Equip 

comunitari a un paper exclusivament tècnic que executi seves les decisions.

-  L’Equip Comunitari, responsable en gran part de l’aconseguit pel PCTN, no accepta aquestes condi-

cions i el 2003 dimiteixen el director tècnic del PCTN, Oscar Rebollo i el coordinador tècnic Atanasi 

Céspedes.

D’acord amb les investigacions fetes, s’evidencia un canvi d’actitud per part de la Junta de l’Associació de 

Veïns en la que els èxits aconseguits fins al moment s’interpreten com a èxits personals dels components 

històrics d’aquesta Junta (que serà la mateixa durant 20 anys), donant lloc a una mena d’embriaguesa de 

poder que tindrà com a conseqüència un abandó progressiu de les idees i propostes més ambicioses, així 

com, de les metodologies participatives que havien caracteritzat el Pla Comunitari.

El nou Equip Comunitari del Pla rebrà la inèrcia del treball portat a terme fins al moment i aquesta intentarà 

continuar durant cert temps en la mateixa direcció. Temps després, però, aquest Equip serà de nou renovat 

incorporant-se persones alienes al procés esdevingut que portaran diferents formes de treballar. En definiti-

va, i segons el que s’ha pogut extreure de la investigació, si el primer Equip Comunitari es caracteritzava per 

la preocupació primordial d’establir una forta xarxa en el territori,  “crear cultura comunitària” i mantenir 

una forta tensió amb les administracions amb una proposta transformadora amb projecció de futur, ara, el 

nou perfil d’aquest Equip es caracteritzarà per la seva eficàcia en l’aconseguiment de recursos econòmics de 

l’Administració però per contra desatendrà la important tasca d’engegar i dinamitzar accions ciutadanes i de 

coordinar als diferents agents que intervenen en el territori. De fet, amb aquest nou equip, a partir de l’any 

2008 es trenquen les relacions amb els tècnics de Serveis Socials i d’Educació degut a la pèrdua de sintonia 

conceptual en les formes d’actuar. Actualment s’estan fent esforços per restablir aquestes relacions.
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El Pla Comunitari segueix actiu i continua rebent finançament, encara que actualment son dos els tècnics 

contractats (els primers anys eren tres). A més, degut a les dinàmiques de la última etapa, les formes de 

treballar d’aquests tècnics avui no es poden comparar amb l’època dels anys 1996-2004. De forma resumida, 

podríem dir que avui els tècnics es dediquen a recolzar a l’Associació de Veïns en l’organització i gestió de 

les diferents activitats que realitzen al llarg de l’any (taller de dones, esports per a joves, festes majors, etc.), 

havent perdut l’autonomia de treball i l’actitud propositiva del procés comunitari que havien caracteritzat la 

primera època.

No obstant això, als últims mesos l’Associació de Veïns ha entrat en un procés de canvi; la seva Junta ha 

sigut totalment renovada i s’estan fent esforços per recuperar la coordinació entre els diferents Serveis que 

actuen al barri, tasca que, segons s’està plantejant, hauran de recuperar els tècnics del PCTN a canvi de 

descarregar-se del recolzament a les tasques pròpies de l’AVV. El lideratge de les accions que s’estan fent 

en aquests moments recau principalment en l’AVV i aquestes es centren en la reivindicació a les adminis-

tracions per que s’acabin de construir els habitatges de reallotjament que encara resten i procedeixin així a 

l’enderroc dels últims edificis afectats, font de conflicte i de inseguretat ciutadana.

Atenent al caràcter d’aquestes reivindicacions, podríem dir que l’AVV a tornat a un punt similar al de partida, 

previ a 1996: S’ha deixat enrere la importància de la Sostenibilitat com a motor de renovació urbana i so-

cial; els equipaments com el Centre Cultural de Barri o el centre CINA no s’han executat i s’hi troben en un 

punt de bloqueig en la seva gestió degut a indefinicions sobre l’ús concret o la seva ubicació. Les obres de 

remodelació dels habitatges continuen, però a un ritme molt inferior al planificat al PERI.

L’any 2007 Trinitat Nova entrà a formar part del la iniciativa URBAN, promoguda per l’Ajuntament de Bar-

celona i finançada a parts iguals entre aquesta institució i els fons europeus FEDER. URBAN, actuarà en 

tres àmbits (“Identitat i veïnatge”, “Qualitat de vida” i “Remodelació urbanística”) i, teòricament, recollirà 

els plantejaments elaborats a la primera fase del PCTN a través, sobretot, del document Trinitat inNova, per 

guiar les seves actuacions. No obstant, les formes de procedir ja no son les que es preveien en aquella època 

i aquell document: la participació ciutadana s’ha institucionalitzat (deixant enrere els procediments bot-

tom-up) i, pel que fa a l’àmbit urbanístic, aquesta participació, presenta poc més interès que la tradicional 

seqüencia consultiva de: proposta per part de l’Administració, fase d’informació, recollida d’al·legacions i 

posterior resposta intentant incorporar aquelles demandes que hagin estat possible segons els criteris insti-

tucionals.
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2.3 CRONOLOGIA DEL PROCÉS DE REMODELACIÓ URBANÍSTICA

1991 Detecció dels primers casos d’aluminosi

1996 Inici del Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova, finançat amb fons socials de 
la Generalitat de Catalunya gestionat pels propis veïns.

1997 Creació de l’Equip Tècnic del Pla Comunitari, format per un grup de professi-
onals que assumeix la responsabilitat per a la dinamització de la comunitat i la 
incorporació dels veïns al pla de participació

Document: Diagnòstic Comunitari de Trinitat Nova, elaborat per l’Associació de 
Veïns de la Trinitat Nova i l’Equip del Pla Comunitari.
D’aquest document, que representa l’inici del procés dirigit a la transformació del 
barri, destacarem dos de les seves idees fonamentals i que considerem d’especial 
importància:

- La participació de la ciutadania a totes les fases del procés, ja que es 
considera que la seva experiència i coneixement del barri que habiten 
serà un recurs fonamental per a establir les directrius del procés de 
transformació.

- La intervenció integral, ja que les greus deficiències del barri afecten 
als diferents àmbits de la realitat, serà l’actuació conjunta i coordinada 
de tots aquests àmbits la via més adequada, alhora que eficient, per 
aconseguir l’objectiu final de millora de les condicions de vida del barri 
i la seva població.

A nivell de contingut, el document s’estructura en dos grans blocs on al primer es 
recull de forma exhaustiva la situació del barri basant-se tant en dades estadís-
tiques com en els testimonis de la població i dels professionals que hi treballen, 
i al segon, d’una forma més propositiva, es consideren els criteris que haurien de 
guiar el procés de transformació.
 
A nivell urbanístic, les problemàtiques indicades giren al voltant de la remodela-
ció dels habitatges, la desestructuració de l’espai públic (barreres arquitectòni-
ques, espais marginals, falta de jerarquia,...) i la manca de serveis i usos diversos 
que complementen el residencial.
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1998   setembre Document: Criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento, elaborat 
per l’arquitecte Ignasi Veciana Gramunt per a l’Ajuntament de Barcelona. La 
principal conclusió es la necessitat d’enderrocar prop de 900 habitatges afectats 
per aluminosi i substituir-les per noves edificacions.

Pàgines del document de Veciana, en el que quedaren establertes l’àmbit i les fases 
d’actuació (Fase 1: parcel·les U1/carrer Chafarinas i U2/carrer Aiguablava; Fase 2: àrea de 
remodelació U3), a més d’oferir algunes solucions preliminars.

1998 Creació del Grup de Remodelació de l’Associació de Veïns, dirigit a promoure el 
seguiment i participació en relació amb el procés de remodelació del barri.

1999   febrer Document: Modificació del Pla General Metropolità en el sector Trinitat Nova, 
elaborat per Ignasi Veciana per a l’Ajuntament de Barcelona i en el que es tradu-
ïen les conclusions de l’anterior estudi a un document normatiu de planejament. 
Data d’aprovació definitiva: 12 de desembre de 2000.

1999   abril L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Associació de veïns 
firmen el Conveni per a la renovació urbanística de la unitat U3 incloent les con-
dicions econòmiques generals.

1999   juliol Celebració del Taller de futur Trinitat Nova, un futur sostenible? D’acord amb la 
metodologia EASW. Organitzat per l’AVV i l’equip del PCTN amb l’assistència tèc-
nica de Gea 21. Aquest taller participatiu va suposar el punt d’arrencada per a la 
idea de l’Ecobarri Trinitat Nova, que ja havia començat a perfilar-se en anteriors 
tallers temàtics.

Conclusions del Taller EASW. Les propostes ordenades segons el major consens:
1. Trinitat Nova: el barri de l’aigua
2. Construïm un barri sostenible
3. Apostem per la participació
4. Barcelona, després de descobrir la mar, s’obre ara a la Serra de Collserola
5. Pensar el transport públic y la connectivitat des de una perspectiva metro-

politana
6. Un procés de remodelació vinculat a la promoció de l’ocupació, l’economia 

social i comunitària i la formació.



43

Paco casanova Meseguer

1999   setembre Primer concurs d’idees per a la remodelació de Trinitat Nova convocat per l’Ajun-
tament de Barcelona. La resposta guanyadora es rebutjada pels veïns.

La proposta guanyadora del concurs d’idees, rebutjada pels veïns, que l’anomenaven 
“Alcatraz”

2000 Document: Informe sobre l’estat dels edificis i proposta de prioritats a la remo-
delació de Trinitat Nova, realitzat per JBE Arquitectes Associats SL per a l’AVV.

2000   març Document: Trinitat InNova, por un barrio sostenible. Innovación, desarrollo local 
y benestar social en equilibrio con el medio ambiente, elaborat per l’AVV i l’equip 
tècnic del PCTN, coordinat per Gea 21.

Concebut a través d’una metodologia participativa basada en la realització de 
successius tallers sectorials per al diagnòstic de la situació i la definició dels 
objectius bàsics, el document desenvolupava les directrius bàsiques establides al 
Taller EASW de juliol de 1999.

Aquest document ha funcionat al llarg del procés com una eina de negociació 
amb les administracions i com un instrument d’auto-aprenentatge per las veïns 
i els grups de treball. De forma conscient, es va procurar atorgar a aquell docu-
ment un caràcter singular d’eina operativa i ajustada a una situació complexa on 
els actors en joc son nombrosos. 

Aquest caràcter instrumental es traduïa en diversos aspectes:

- En primer lloc es va fer l’esforç d’evitar una lectura d’aquest com una ‘taula 
reivindicativa’ o de resposta a una llista de greuges, sense obviar el fet de 
que es tractava d’una iniciativa impulsada des de l’AVV per tractar de propo-
sar sortides a una situació d’estancament i conflicte.

- En segon lloc, es va concebre com una eina d’aprenentatge sobre l’aplicació 
de criteris dels sostenibilitat dirigida a tots el implicats al procés, des dels 
veïns i les administracions fins al propi equip redactor.
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- En tercer lloc, es va pretendre dotar-lo d’un caràcter de text obert i docu-
ment marc, concebut com un pas més en el procés de diagnòstic sobre el 
barri iniciat en anteriors treballs i al mateix temps com un primer avanç de 
directrius per a la remodelació del barri des de l’òptica de la sostenibilitat. 
Tanmateix, es va evitar la temptació per part de l’equip tècnic de realitzar 
un Pla de Remodelació Urbana Alternatiu, en forma de banderí del barri, 
amb el convenciment de que aquesta tasca competia plena i legítimament 
a les administracions responsables i de que, a partir dels criteris i directrius 
plantejats pels veïns amb el màxim rigor i després dels corresponents pro-
cessos de reflexió i debat amb la resta d’agents implicats, eren nombroses 
les solucions de disseny igualment adequades que es podien elaborar.

Documents gràfics complementaris del document Per un nou barri sostenible: 
Plànol de diagnòstic preliminar participat (a dalt) i Plànol de directrius bàsiques de 
sostenibilitat urbana (a baix) en el que es sintetitzen les principals necessitats, desitjos 
i propostes identificades pels veïns i els equips tècnics.

ECOBARRIO DE TRINITAT NOVA Síntesis de los estudios sectoriales de sostenibilidad: segunda parte 
Propuestas de sostenibilidad urbana     ETAPAS E HITPOS DE UN PROCESO

92

Documentos gráficos complementarios del documento Por un nuevo barrio sostenible : 
Plano de diagnóstico preliminar participativo (arriba) y Plano de directrices básicas
de sostenibilidad urbana (debajo) el que se sintetiza las principales necesidades,
deseos y propuestas identificadas por los vecinos y los equipos técnicos 

PLANEAMIENTO SOSTENIBLE: CRITERIOS BÁSICOS 
Inserción en la ciudad La ciudad como un sistema 

interconectado
Vecinos Participación en la gestión
Usos Mezcla y diversificación
Espacios
públicos

El espacio público como escenario
privilegiado de la vida ciudadana

La Naturaleza 
en la ciudad

La ciudad como ecosistema

Edificación Habitabilidad y adecuación bioclimática

Modelo de
ecobarrio

Materiales Durabilidad, reciclabilidad y bajo impacto
Transporte Movilidad sostenible y políticas de 

proximidad
Agua Recurso global escaso y elemento de 

calidad urbana
Energía Más calidad con menos energía

Metabolismo
urbano

Residuos El residuo como problema y como recurso

Estructura del documento Por un nuevo barrio sostenible: con el fin de ofrecer un

ECOBARRIO DE TRINITAT NOVA Síntesis de los estudios sectoriales de sostenibilidad: segunda parte 
Propuestas de sostenibilidad urbana     ETAPAS E HITPOS DE UN PROCESO

92

Documentos gráficos complementarios del documento Por un nuevo barrio sostenible : 
Plano de diagnóstico preliminar participativo (arriba) y Plano de directrices básicas
de sostenibilidad urbana (debajo) el que se sintetiza las principales necesidades,
deseos y propuestas identificadas por los vecinos y los equipos técnicos 

PLANEAMIENTO SOSTENIBLE: CRITERIOS BÁSICOS 
Inserción en la ciudad La ciudad como un sistema 

interconectado
Vecinos Participación en la gestión
Usos Mezcla y diversificación
Espacios
públicos

El espacio público como escenario
privilegiado de la vida ciudadana

La Naturaleza 
en la ciudad

La ciudad como ecosistema

Edificación Habitabilidad y adecuación bioclimática

Modelo de
ecobarrio

Materiales Durabilidad, reciclabilidad y bajo impacto
Transporte Movilidad sostenible y políticas de 

proximidad
Agua Recurso global escaso y elemento de 

calidad urbana
Energía Más calidad con menos energía

Metabolismo
urbano

Residuos El residuo como problema y como recurso

Estructura del documento Por un nuevo barrio sostenible: con el fin de ofrecer un
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2000   març Aparició de Cuadernos de participación, butlletí elaborat per l’AVV de Trinitat 
Nova, on es va reflectint puntualment el desenvolupament del procés urbanístic 
des del punt de vista comunitari. Després de número 3 (maig), el butlletí s’ano-
menarà La Trini i seguirà apareixent quasi sense interrupcions fins l’actualitat.

Estructura del document Per un barri sostenible: amb la finalitat d’oferir un marc operatiu 
que facilite l’articulació entre l’enfoc integral i el sectorial, el conjunt de criteris s’ordena 
en la forma de matriu de doble entrada; a un dels eixos es fragmenta la realitat del 
barri en sectors que permeten un tractament específic i a l’altre s’ordenen els aspectes 
orientatius (criteris bàsics i generals, objectius socials i ambientals), descriptius (problemes i 
oportunitats) i propositius (recomanacions per al planejament).

ECOBARRIO DE TRINITAT NOVA Síntesis de los estudios sectoriales de sostenibilidad: segunda parte 
Propuestas de sostenibilidad urbana     ETAPAS E HITPOS DE UN PROCESO

92

Documentos gráficos complementarios del documento Por un nuevo barrio sostenible : 
Plano de diagnóstico preliminar participativo (arriba) y Plano de directrices básicas
de sostenibilidad urbana (debajo) el que se sintetiza las principales necesidades,
deseos y propuestas identificadas por los vecinos y los equipos técnicos 

PLANEAMIENTO SOSTENIBLE: CRITERIOS BÁSICOS 
Inserción en la ciudad La ciudad como un sistema 

interconectado
Vecinos Participación en la gestión
Usos Mezcla y diversificación
Espacios
públicos

El espacio público como escenario
privilegiado de la vida ciudadana

La Naturaleza 
en la ciudad

La ciudad como ecosistema

Edificación Habitabilidad y adecuación bioclimática

Modelo de
ecobarrio

Materiales Durabilidad, reciclabilidad y bajo impacto
Transporte Movilidad sostenible y políticas de 

proximidad
Agua Recurso global escaso y elemento de 

calidad urbana
Energía Más calidad con menos energía

Metabolismo
urbano

Residuos El residuo como problema y como recurso

Estructura del documento Por un nuevo barrio sostenible: con el fin de ofrecer un

2000   setembre Document: Microurbanismo Participativo- Plan de actuación en el espacio 
público, coordinat per l’arquitecta Isabel Martínez per al PCTN. Al document es 
recullen els resultats dels tallers participatius celebrats al llarg de l’any amb els 
veïns de les illes no incloses a l’àrea de remodelació i corresponents a la promo-
ció de la Obra Sindical del Hogar.

L’objectiu del procés era realitzar un diagnòstic sobre els espais comunitaris de 
cadascuna de les illes, identificant al detall els problemes i apuntant les soluci-
ons.
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2000   novembre Primera proposta a les administracions per part de l’equip tècnic del PCTN de 
realització d’estudis sectorials destinats a aprofundir des del punt de vista tècnic 
en cadascun dels aspectes contemplats al document de directrius Trinitat inNova. 
Per un nou barri sostenible abans de la realització del PERI. Els estudis proposats 
son els següents:

- Treballs d’avaluació, seguiment i monitorització de la primera fase 

(Chafarinas/Aiguablava)

- Estudi bioclimàtic del barri

- Pla d’espais públics i mobilitat sostenible

- Estudi tècnic i econòmic de l’oferta disponible de materials ecològics

- Estudi de les àrees naturalitzades existents i de la relació del barri amb 

la muntanya de Collserola.

- Estudi sòcio-econòmic i dotacional

- Pla d’energia

- Pla de residus

- Pla de l’ús de l’aigua (estudi en marxa en aquell moment)
La proposta no serà tinguda en consideració fins a juliol de 2002, un cop aprovat 
el PERI.

2000   desembre Documento: L’aigua a Trinitat Nova: cicle hidrològic i sostenibilitat, realitzat per 
Ecoinstitut Barcelona per al Servei d’Educació i Participació Ambiental de l’Ajun-
tament de Barcelona.

Aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità en el Sec-
tor Trinitat Nova. Elaborat per l’arquitecte Ignasi Veciana per a l’Ajuntament de 
Barcelona, a partir de l’estudi “Criteris, objectius i solucions de Planejament de 
Trinitat Nova” del mateix autor. D’aquest document normatiu transcendeix bà-
sicament la definició dels àmbits a desenvolupar al futur Pla Especial, correspo-
nents a les zones d’edificis afectats amb les patologies estructurals.

2001   febrer Celebració de dos nous concursos d’idees per a zona de remodelació (U3) i les 
parcel·les de la primera fase (U1 i U2), respectivament, convocades per l’Ajun-
tament de Barcelona després d’arribar a un acord amb l’AVV de Trinitat Nova al 
respecte de les propostes que resulten guanyadores: l’Associació acceptarà als 
autors dels projectes, però les propostes hauran de sotmetre’s a un procés parti-
cipatiu de re-adequació i ajust a les necessitats i criteris comunitaris.

Carme Rivas Seix i Pere Joan Ratvetllat resulten guanyadors del concurs d’idees 
per a la realització del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) referit a la zona 
de remodelació (U3)

Manuel Ruisánchez resulta guanyador del concurs d’idees per a la realització 
dels projectes arquitectònics de la Primera Fase (parcel·les U1/Carrer Chafarinas 
i U2/Carrer Aiguablava)

Document: Centro d’Interpretació de l’Aigua- Trinitat inNova, elaborat per l’Equip 
Tècnic Comunitari, en el que desenvolupa la proposta de reconversió de les anti-
gues instal·lacions d’aigua en un centre d’interpretació ambiental al servei de 
tota la ciutat.

Al llarg de l’any es duu a terme el procés negociat de desenvolupament i ade-
quació dels projectes guanyadors de la Primera Fase i el PERI, amb la partici-
pació, a més dels corresponents equips tècnics, de representants de totes les 
institucions i col·lectius implicats: Associació de veïns-PCTN, Ajuntament de 
Barcelona i Generalitat de Catalunya.
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2001   novembre Document: Modificació Puntual del Pla General Metropolità al Sector de Trinitat 
Nova. L’objecte és la permuta entre una part de la zona verda situada al carrer 
Aiguablava, tangent a la U3. La finalitat es disposar d’una zona edificable que 
done continuïtat al carrer Aiguablava.

Tancament negociat dels projectes de la Primera Fase (Chafarinas i Aiguablava): 
s’arriba a l’acord de donar per finalitzats els dos projectes, però sotmetent-los a 
una avaluació energètica per comprovar fins a quin punt es compleixen les hipò-
tesis d’adequació bioclimàtica.

Document: Trinitat Nova: nuevas oportunidades para la sostenibilidad, informe 
d’ús intern realitzat per Gea 21 a mode de balaç del procés previ a l’aprovació 
definitiva del PERI.

“En definitiva, si hubiera que sintetitzar el proceso seguido durante esta primera 
etapa y los resultados alcanzados, podria formularse del siguiente modo:
Aunque, desde el punto de vista de la sostenibilidad, el proceso de reflexión con-
junta, debate y negociación entre los diversos agentes implicados ha mejorado 
notablemente las condiciones de partida de los proyectos iniciales de remod-
elación del barrio de Trinitat Nova, el conjunto de rasgos que presenta actual-
mente la planificación no justifica por el momento y desde una interpretación 
mínimamente rigurosa la aplicación del calificativo Ecobarrio a la intervención, 
pero facilita la inserción de elementos que pueden legitimar este calificativo en 
fases posteriores”. 
(del document Trinitat Nova: nuevas oportunidades para la sostenibilidad)

2002   gener Presentació del PERI al barri

2002   març Aprovació definitiva del PERI, després de la inclusió de les al·legacions presenta-
des per l’Associació de Veïns.

Documents del PERI: Plànol 26. Planta General del sector. Autors: Carme Rivas i Pere Joan 
Ratvetllat per a l’Ajuntament de Barcelona.
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“ El Pla Especial de Reforma Interior d’un sector del barri de Trinitat Nova que 
aquí es presenta, és el resultat d’un procés de treball dut a terme entre l’Àrea 
d’Urbanisme, el Districte de Nou Barris i l’Associació de veïns de Trinitat Nova. La 
participació d’aquesta associació ha aportat importants elements de reflexió en 
la discussió per a l’elaboració del document. Aquest ric i exhaustiu procés parti-
cipatiu ha de prosseguir en fases successives, per tal d’aconseguir la culminació 
de la remodelació en els termes que Pla Especial preveu i que significarà una 
millora substancial en les condicions de vida dels veïns de Trinitat Nova”
(text de la Introducció a la Memòria del PERI, afegit al document definitiu com a 
resposta a l’al·legació corresponent de l’AVV).

2002   abril “Se puede entender el documento del PERI como un programa de mínimos des-
tinado a dinamizar el proceso y, al mismo tiempo, como una base de trabajo a 
partir de la cual seguir introduciendo elementos y aspectos que acerquen lo más 
posible el resultado final a la idea de Ecobarrio que ha guiado a los vecinos a lo 
largo de todo el proceso. Un instrumento idóneo para llevar a cabo este objetivo 
son los estudiós sectoriales”
(Equip Comunitari, Gea 21, Balance del proceso)

2002   juny Annex al Conveni econòmic. S’amplia el Cens fins al 27/04/1999 per a obtenir 
els mateixos drets d’antiguitat per a les condicions econòmiques.
S’inclou la rehabilitació dels pisos del c/ Platja d’Aro, amb opció a un habitatge 
nou a canvi del rehabilitat en les mateixes condicions que la resta de la zona a 
remodelar.

Inici de les obres de la Primera Fase dels edificis del c/Aiguablava.

2002   juliol L’Ajuntament de Barcelona, a través de Pronoba, del Districte Nou Barris, finança 
la realització dels estudis sectorials (proposats per primera vegada en novembre 
del 2000, abans del desenvolupament del Pla), concebuts ara com a instruments 
per a la readaptació del PERI als objectius específics de sostenibilitat establerts 
a llarg del procés.

Sota el títol general Ecobarrio Trinitat Nova i baix la coordinació tècnica de 
Gea 21, els estudis seran duts a terme al llarg de 2002 i 2003 per les empreses 
Ecoinstitut Barcelona, AIGUASOL, Idees i Gea 21. Es tracta dels següents estu-
dis:
·	 Estudi dels elements de qualitat urbana a Trinitat Nova. El sòl i el verd urbà, 

nivells sonors i zones ecològiques (Ecoinstitut Barcelona)
·	 Estudi de mobilitat i qualitat dels espais urbans (Gea 21)
·	 Estudi del concepte hidrològic (AIGUASOL)
·	 Definició del sistema energètic de l’Ecobarri Trinitat Nova (AIGUASOL)
·	 Avantprojecte del Pla de gestió de residus de desconstrucció de Trinitat 

Nova (Ecoinstitut Barcelona)

·	 Document de síntesi dels estudis sectorials de sostenibilitat (Gea 21)
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2002   setembre A través de Gea 21 i d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, per mediació del 
Districte Nou Barris, l’Ecobarri Trinitat Nova s’inclou a dins del projecte europeu 
Ecocity, finançat pel Cinquè Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament 
(Acció Clau 4: Ciutat del futur i patrimoni cultural).
Els restants socis del Projecte Ecocity son:

2002   octubre Document: Trinitat Nova, diagnòstic de barri, elaborat per l’equip del Pla Comu-
nitari (Yolanda Jiménez, Joel Martí, Josu Mozos)

           novembre Estudis sectorials:
Estudi dels elements de qualitat urbana a Trinitat Nova. Sòl i verd urbà, nivells 
sonors y zones ecològiques (Ecoinstitut Barcelona)
Estudi energètic de la promoció d’habitatges de la Primera Fase (AIGUASOL)
Avantprojecte del Pla de gestió de residus de la desconstrucció de Trinitat Nova 
(Ecoinstitut Barcelona)

2003   gener

           març

           abril

Estudi sectorial:
Definició del sistema energètic de l’ecobarri Trinitat Nova (AIGUASOL)

Estudis sectorials:
Estudi de Mobilitat i qualitat dels espais urbans (Gea 21)
Estudi del concepte hidrològic (AIGUASOL)

Celebració de la Segona Jornada Tècnica d’Ecologia Urbana organitzada pel 
Districte Nou Barris, en la que presentà el projecte Ecobarri Trinitat Nova a dins 
del context d’experiències d’ecourbanisme realitzades a tot l’Estat.

2003   juliol Entrega de claus dels habitatges de la Primera Fase del carrer Chafarinas

2003   setembre La presentació del projecte Ecobarri Trinitat Nova en el Fourth Workshop del 
projecte Ecocity, realitzat a Tampere (Finlàndia), desperta un gran interès per 
part del representant de la Unió Europea encarregat d’avaluar l’estat general del 
projecte europeu a la seva meitat del camí (mid-term asessment), el qual afirma-
que el projecte de Barcelona respon clarament a les directrius europees priorità-
ries en aquest àmbit.
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2003   desembre Document: Ecobarri Trinitat Nova; propostes per a la sostenibilitat urbana. Docu-
ment de síntesi dels estudis sectorials (Gea 21)

Portada del Document Ecobarrio Trinitat Nova

  Ecobarrio de Trinitat Nova

PROPUESTAS DE
SOSTENIBILIDAD URBANA
Documento de síntesis de los estudios
sectoriales de sostenibilidad

Barcelona, enero de 2004

2004   gener

          juny

Esclat del conflicte entre l’AVV i l’Equip Comunitari. Dimissió del Director Tèc-
nic del PCTN i el Coordinador de l’Equip Comunitari.

L’edifici Chafarinas de 60 habitatges socials (autor: Manuel Ruisánchez) és se-
leccionat com a Finalista dels Premis FAD d’Arquitectura.
La incorporació de criteris bioclimàtics, l’ús de materials de baix manteniment o 
l’augment de les superfícies dels habitatges en un 20%, son alguns dels requeri-
ments establerts pels veïns en el procés de negociació de la 1ª Fase.

Vistes de l’eficici Chafarinas. Riusánchez Arquitectes.

2007 El conjunt d’habitatges del carrer Aiguablava (autor: Manuel Ruisánchez) rep el 
Premi Habitatge Social de Catalunya d’aquest any.
La incorporació de criteris bioclimàtics i espais reservats per la reutilització d’ai-
gües grises, l’ús de materials de baix manteniment, l’augment de les superfícies 
dels habitatges en un 20% o la implantació del conjunt “obrint-se a Collserola” 
son fruit de les demandes dels veïns en el procés de negociació de la 1ª Fase.
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2007 Trinitat Nova entra a formar part de la iniciativa urbana URBAN per al període 
2007-2013, programa co-finançat pels fons FEDER de la Unió Europea i l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Sota els requisits de que el territori es trobi en un procés de regeneració urbanís-
tica, i que dins del territori existeixi una història participativa de gestió de veïns 
i administració, la iniciativa URBAN pretén afavorir, a través de projectes d’In-
tervenció Integral, la regeneració econòmica. mediambiental i social de ciutats i 
barris on es detecten possibilitats de degradació.

Aquesta iniciativa s’incorpora al procés del PCTN com un instrument que gestio-
narà projectes en 4 àmbits:
- Espai públic.
- Equipaments Comunitaris
- Medi ambient
- Dinamització social i econòmica

2007   desembre Entrega de claus de l’edifici Aiguablava (final de la 1ªFASE). 232 famílies han 
estat reallotjades, resten 599 famílies per reallotjar.

2008   novembre Degut, en d’altres coses, al retard en l’execució dels habitatges a Trinitat Nova, es 
negocia amb 66 families l’adjudicació dels corresponents habitatges a una finca 
sobrant al Turó de la Peira.

2010   juliol Finalitzen les obres del “bloc C” de la 2ª FASE. Fins aquí s’han adjudicat 632 ha-
bitatges de reallotjament. Resten 133 famílies a reallotjar.

2012 Renovació de la Junta de L’Associació de Veïns.

2013 L’AVV emprèn diverses accions reivindicatives per exigir la construcció dels 133 
habitatges de reallotjament pendents i l’enderroc dels últims edificis afectats per 
patologies.

S’organitzen diverses visites de representants polítics per mostrar de primera mà 
la realitat del barri.

S’aconsegueix l’acord d’executar 33 dels habitatges pendents abans de la finalit-
zació de l’any.

Conjunt d’Edificis del c/Aiguablava. Ruisánchez Arquitectes.
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2013   maig La situació actual de l’estat d’execució de la Remodelació és la següent:
- Resten per construir 133 habitatges de reallotjament i al voltant de 150 

més lliures.
- Resten per enderrocar 9 edificis de l’entorn del c/S’agaró i La Llosa i 1 

al c/Palamós. Les 133 famílies que falten per reatllojar es distribueixen 
entre aquests edificis.

- La Casa de l’Aigua s’hi troba en un punt de bloqueig degut a la manca 
de definició de l’ús concret de l’equipament. El programa URBAN, però, 
disposa de partides pressupostàries aprovades per a aquesta obra

- URBAN disposa també pressupost aprovat per a l’execució d’unes instal-
lacions provisionals de Casal de Barri i Oficina Tècnica, però avui en dia 
encara no s’han executat.

- Respecte de les previsions del PERI, a dia d’avui s’acumulen mes de 5 
anys en els retard en els terminis d’execució.

Edificis que resten enderrocar

Edificis que resten enderrocar

Situacions d’obres aturades

Transformació del barri aturada
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3.1 ELS PRINCIPALS DOCUMENTS “URBANÍSTICS” GENERATS

L’objectiu d’aquest apartat és presentar els documents més rellevants que han servit per a la definició de la 

remodelació urbanística del barri, i que han sigut la base documental per l’elaboració d’aquest estudi. Ens 

referirem principalment als documents que defineixen la proposta urbanística però també als que recullen 

els acords més importants entre administració i veïns i que han determinat les formes de gestió del progra-

ma.

A més dels documents aquí presentats, s’han revisat actes de reunions, comunicats i altres documents de 

menor entitat que han estat al nostre abast, tot per cercar informació de primera mà sobre el moment i els 

termes en que s’han establert els diferents acords. A aquesta informació, de caràcter més subtil i per tant 

exclosa al present capítol, ens referirem en alguns moments als apartats d’Incidència i Conclusions.

És adient comentar aquí, que l’accés a tota aquesta informació, la font principal de la qual ha estat l’arxiu 

de l’AVV, no ha estat una tasca fàcil. El fet que molts dels documents tenen més de 10 anys d’existència; 

que l’arxiu (tant en paper com digital) de l’AVV del barri no ha estat gestionat d’una manera eficient i, per 

últim; la recent renovació tant de la junta de l’Associació de Veïns com dels Tècnics del Pla Comunitari, son 

circumstàncies que s’han conjugat i que, segons creiem, son la causa d’aquesta dificultat d’accés documen-

tal. De fet, la informació consultada d’alguns dels documents més importants no era la definitiva i estava 

incompleta... No obstant això, com que la base conceptual d’aquest treball radica en els aspectes estruc-

turants i no en les qüestions de detall, s’ha considerat que la informació disponible era suficient per poder 

establir amb el rigor adequat les conclusions del present treball.

Els documents que presentem a continuació atenen, d’una banda, a aquells elaborats íntegrament al sí del 

Pla Comunitari, on s’han establert els criteris i propostes resultat del procés participatiu (Diagnòstic Comuni-

tari de 1997, Trinitat inNova, Ecobarrio Trinitat Nova, microurbanismo participativo), també aquells que han 

estat elaborats per l’administració, o per tècnics competents, amb la col·laboració del PCTN (PERI Trinitat 

Nova, Conveni de Barri, Projecte URBAN) i, per últim, aquells promoguts per l’administració sense incorporar 

la participació dels veïns però que les seves determinacions han estat vigents al llarg del procés (Modificació 

del Pla General Metropolità al sector Trinitat Nova) o que ens han servit d’alguna manera al present estudi 

(primera Proposta de PERI de l’any 1999, rebutjada posteriorment pels veïns). En pro d’una major comprensió 

del procés, s’ha escollit presentar els documents per ordre cronològic.
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Diagnóstico Comunitario de la Trinita Nova. AVV i Equip Comunitari, 1997.

Primer document elaborat pel Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova (PCTN) i punt de partida del procés.

El document s’obre amb una presentació i una introducció on s’exposa el procés de creació del Pla Comuni-

tari i Social de Trinitat Nova, el treball dut a terme al barri per engegar-lo i les bases metodològiques sobre 

les que s’assenta. A partir d’aquí, el diagnòstic s’estructura a través de dos grans blocs: al primer s’analitza la 

realitat del barri i s’identifiquen les problemàtiques generals i, al segon, amb un caràcter més propositiu, es 

recullen els criteris i les àrees d’intervenció que constituirà el Pla Comunitari. De forma sintètica, el contin-

gut d’aquest document és el següent:

1.- diagnòstic comunitari

1.1.- El barri. Capítol on es descriu la història del barri, detenint-se en les promocions d’edificis que el van 

crear als anys 1950. També, a través de dades estadístiques que abasten des de 1978 fins a 1996, s’exposen 

els aspectes demogràfics del barri, nivell de formació, situació laboral, activitat comercial i situació urbanís-

tica. Per a aquest últim aspecte, la informació s’extreu no tant de dades estadístiques com de les aportacions 

de la comunitat (veure capítol 2).

Les principals conclusions al voltant de l’aspecte urbanístic son:

- La presència de greus patologies estructurals (aluminosi i carbonatació) en nombrosos edificis del barri.

- Les barreres físiques derivades de la topografia del barri i de l’absència d’una bona planificació. Aquesta 

problemàtica es veu intensificada pel sobre-envelliment de la població del barri que, amb els conse-

qüents problemes de mobilitat reduïda, provoca nombrosos casos d’aïllament.

- Mancança de continuïtat i coherència espacial; l’estructura viaria no té una jerarquia clara i el bar-

ri presenta multitud d’espais públics (espais interblocs, etc) que esdevenen residuals degut a la seva 

desarticulació.

- Ús exclusiu residencial, absència de diversitat; el barri no té estructura comercial i els equipaments 

existents son bàsicament de caràcter assistencial. Aquest aspecte genera una forta dependència de la 

població del barri amb Barcelona (oci, comerç, treball, cultura,...) i, en sentit contrari, el barri no ofereix 

cap atractiu per a la ciutat.

1.2.- Anàlisi de la situació per àrees d’interès social i comunitari. Tant aquest capítol com el següent s’elabo-

ren a partir de les aportacions (entrevistes i discussions de grup) de la pròpia comunitat i dels professionals 

que en ella es relacionen.

Les àrees d’interès social establides son: educació, salut, cultura amb esport i temps lliure, ocupació i assis-

tencial.

Les principals problemàtiques indicades en aquest punt son: la falta de racionalitat en el plantejament dels 

equipaments que denoten una manca de coneixement de la realitat del barri (sobren places escolars i fal-

ten locals comunitaris, per exemple); existeix l’Escola de Restauració Aiguablava (única a Catalunya) però 

la falta de serveis relacionats fa que aquesta no es relacioni amb el barri de cap manera; el perill de ser un 

barri dormitori, no hi diversitat d’usos; elevades taxes d’atur i economia submergida; elevada demanda assis-

tencial, tendència a sortir del barri, quedant-se tan sols les persones sense recursos;
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Com a aspectes positius es destaquen l’existència de nombroses associacions veïnals, i la solidaritat existent 

amb els veïns amb necessitats especials.

1.3.- Anàlisi de la situació per edats. Les franges d’edat establides per a l’anàlisi son: infància, joventut, 

adults i gent gran.

La informació d’aquest punt s’ha elaborat a partir d’entrevistes, els temes principals de les quals han estat: 

la falta d’opcions socio-culturals i l’elevada taxa d’abandonament escolar derivat de problemes familiars 

entre els joves i el infants; la manca d’activitat econòmica que impossibilita les iniciatives d’autoocupació 

per als joves i adults; els greus problemes d’accessibilitat tant a l’espai públic com als edificis d’habitatges i 

equipaments que dificulten la mobilitat de la gent gran.

2.- criteris i àrees d’intervenció del pla comunitari 

Al primer punt, sota el nom de “Premisses”, s’exposen les bases ideològiques i metodològiques que es propo-

sa dur a terme el Pla: es defineixen les 4 àrees d’intervenció (urbanística, econòmica, educativa i sòcio-cul-

tural); s’insisteix en la importància de la participació i les seves estratègies per que aquesta arribe al màxim 

nombre de persones; l’acció coordinada dels recursos tècnics existents, treballant perquè hagi la màxima 

integració i col·laboració entre Administració, serveis tècnics i associacions; i es defineix l’estructura orga-
nitzativa del Pla Comunitari.

Després, es tracen les línies principals per a la intervenció a les 4 àrees, així:

A l’àrea urbanística, àrea prioritària per al PCTN en aquesta etapa, es fa, abans de res, un especial èmfasi en 

la necessitat de coordinació i integració de les diferents administracions implicades, i entre aquestes i 
la població a través del Pla Comunitari. Després, arran del diagnòstic efectuat, s’estableixen els principals 

eixos d’actuació de cara a la futura planificació:

- Remodelació del parc d’habitatges deteriorats i que no compleixin condicions d’habitabilitat mínimes, 

així com, la creació de nous habitatges destinats a atreure noves famílies al barri.

- Contemplar nous espais per al foment d’activitats productives diverses.

- La dotació dels equipaments públics necessaris per a la vida social i cultural del barri, així com, per afa-

vorir relacions bidireccionals amb el seu entorn.

- Revalorització del sòl a partir dels recursos endògens del barri.

A continuació, s’exposen una sèrie de criteris per a incloure a la renovació. Aquests, a més d’insistir en els 

punts anteriors, fan un repàs dels llocs concrets del barri on es concentren les problemàtiques i oportunitats 

més importants i hi proposen els criteris per la solució (punts d’accés al barri, carrers importants susceptibles 

de convertir-se en eixos comercials, el contacte amb Collserola, la topografia en alguns carrers, equipaments 

adequats segons ubicació i ús,...)
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A l’àrea econòmica s’estableixen principalment els objectius de: aprofitar el potencial que, per al desenvolu-

pament econòmic i social del barri, oferia el procés de remodelació urbanística en marxa; afavorir el desen-

volupament del teixit comercial a Trinitat Nova; estudiar i recolzar tots els processos d’ocupació en la pres-

tació de serveis de proximitat; i treballar per a una progressiva generació de recursos propis que permetin un 

millor desenvolupament dels diferents programes.

A l’àrea d’educació s’estableixen dos objectius generals, plantejats com a fins del procés i com a àmbits 

d’actuació: en primer lloc, el recolzament directe i indirecte a l’educació formal per a contribuir a reduir 

l’índex de fracàs escolar i facilitar la continuació dels estudis al major número d’estudiants. I en segon lloc, 

el recolzament directe i indirecte a la educació no formal (temps lliure, cultura, esports,...) de cara al conjunt 

de la població, treballant la transversalitat i fomentant el potencial educatiu associat a les relacions interge-

neracionals.

En quan a l’àrea sòcio-cultural, aspecte vertebrador de qualsevol pla comunitari, els objectius establerts 

giren al voltant de dos temes: per una banda, contribuir al naixement de noves formes associatives, nous 

grups i noves associacions i, per altra, afavorir l’intercanvi i la col·laboració continua entre els diferents 

grups en pro dels projectes comuns sense afectar negativament a la independència dels mateixos.

Finalment, el document acull una sèrie d’annexos amb informació estadística detallada del barri, aclariments 

sobre la metodologia utilitzada per al propi treball i organització del PCTN i un llistat de contactes de serveis 

i entitats del barri.

L’elaboració d’aquest diagnòstic (primer pas del PCTN) obre un nou horitzó d’esperança de millora de les 

condicions de vida del barri, ja que, la situació en aquesta època es caracteritzava pel procés d’agreujament 

d’uns problemes, l’arrel dels quals, es remuntava als orígens del propi barri. En paraules d’Anastasi Céspedes, 

primer coordinador del Pla Comuntari: “...en aquell moment havia de forma transversal a tots els temes un 

rerefons de visió profundament pessimista; es veia Trinitat Nova com una ‘caixa negra’. Problemes amb els 

pisos que s’estaven i s’estan desfent; població sobreenvellida; predomini de l’atur; problemes en l’estructura 

pròpia de la comunitat...” (Céspedes, 2003)

En definitiva, al Diagnòstic Comunitari trobem la primera definició d’objectius i criteris per a la remodelació 

urbanística del barri, formulats en part, com a resposta directa a les problemàtiques definides al mateix, 

però afrontant-les des d’una perspectiva d’intervenció integral i coordinada en els diferents àmbits.

En relació amb allò urbanístic es planteja la introducció “d’elements de millora en una triple direcció: la 
qualitat de vida dels habitants; l’estructura productiva i comercial del barri; i les relacions del barri amb 
la resta de la ciutat”, establint així els elements clau que fonamentaran la resta de propostes elaborades al 

llarg de tot el procés.
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Proposta guanyadora del primer concurs d’idees per al PERI de Trinitat Nova. Convocat per l’Ajuntament 

de Barcelona, 1999.

Planta guadora del concurs convocat per l’Ajuntament

“En el verano de 1999, tras un primer acuerdo previo económico entre vecinos y administraciones, comienza 

el proceso urbanístico con un compromiso verbal de colaboración y participación vecinal, pero con hechos 

en sentido contrario” (Velázquez, 2000)

Dos anys després de la publicació del Diagnòstic Comunitari de 1997, l’Ajuntament de Barcelona i l’INCASOL 

convoquen un primer concurs d’idees per a la remodelació del barri sense donar opció als veïns a participar 

ni en les bases ni en la selecció dels guanyadors.

“La respuesta de la AAVV fue organizar su propio «concurso de ideas»: un taller de participación para definir 

la visión futura del barrio tal y como los vecinos, técnicos, comerciantes e incluso políticos, lo veían. Para 

ello se empleó una metodología de participación llamada EASW, desarrollada por la Unión Europea a partir 

de instrumentos de participación usados en países nórdicos, que garantiza que todo tipo de personas puedan 

discutir en profundidad y en pie de igualdad las ideas de futuro que cada uno tiene y seleccionar las que 

más consenso obtengan entre los participantes” (Velázquez, 2000). Amb els resultats d’aquest taller es va 

desenvolupar el projecte Trinitat inNova, que servirà de referència per a tot el procés posterior.

La proposta guanyadora del concurs de l’Ajuntament es caracteritza per una tipologia de blocs uniforme, de 

densitat mitja, la implantació dels quals intenta adaptar-se a la topografia, però amb un esquema molt rígid 

que presenta problemes d’articulació amb la trama urbana que l’envolta. Aquesta fou rebutjada pels veïns 

per no respondre a les seves expectatives, definides a Trinitat inNova.
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Alguns dels criteris definits a Trinitat inNova que amb més claredat no s’estarien contemplant en aquesta 

proposta de PERI, son:

- No contempla una trama urbana jerarquitzada ni el desenvolupament del carrer Aiguablava com a nou 

eix d’activitat econòmica d’escala de districte.

- Els nous espais públics no s’articulen satisfactòriament amb els preexistents ni esdevenen elements 

estructuradors a escala de barri.

- No es contempla una visió global del barri que articuli, entre d’altres, la vessant de Collserola.

- No incorpora criteris de bioclimatisme a les edificacions.

Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Trinitat Nova. Elaborat per Ignasi Veciana per 

l’Ajuntament de Barcelona, 1999.

Document normatiu que pren com a base l’estudi “Criteris, objectius i solucions de Planejament de Trinitat 
Nova” del mateix autor, elaborat arran de l’expansió de les patologies estructurals d’aluminosi i carbonatació 

als edificis i la seva necessitat urgent de remodelació.

Com s’explica a la Memòria, les modificacions no interfereixen amb el model del PGM, ja que introdueix 

canvis puntuals que tan sols afecten a l’estructura interna del barri: xarxa viaria, qualificació del sòl siste-

mes i àmbits a desenvolupar.

Es redueix el sòl destinat a viari al carrer Aiguablava, que tenia una secció excessiva per al barri, i s’augmen-

ta la secció d’altres carrers. Aquest punt recolza l’interès dels veïns per comptar amb nous carrers comerci-

als.

D’aquest document, sobretot transcendeix la definició dels àmbits a desenvolupar, derivats dels problemes 

estructurals dels habitatges:

- Àmbits de noves operacions d’habitatge social. U1 i U2. Es requalifiquen dues àrees d’equipament 

(sistemes tècnics fora de servei i de viari) per als primers reallotjaments. La U1, al carrer Chafarinas, es 

desenvoluparà mitjançant bloc aïllat i la U2, a Aiguablva, mitjaçant un Estudi de Detall.

- Remodelació d’habitatge social existent, U3. El desenvolupament es realitzarà mitjançant un PERI, per 

al que es donen algunes determinacions pormenoritzades, s’augmenta l’edificabilitat de les cinc illes 

d’habitatge existent que han de ser substituïdes.

- Remodelació de terreny privat (cantonada Chafarinas amb carrer de la Fosca). La U4 es realitzarà mit-

jançant altre PERI.
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Conveni entre l’INCASOL, l’Ajuntament de Barcelona i l’AVV per a la remodelació del barri de Trinitat 
Nova. Abril de 1999

És el resultat de 2 anys de negociacions entre les parts per establir les condicions econòmiques d’accés als 

nous habitatges. Es satisfà així les reivindicacions veïnals de garantir que aquestes condicions s’adeqüen a la 

realitat sòcio-econòmica del barri, recollida aquesta realitat a través d’una enquesta promoguda pel PCTN i 

realitzada pels propis veïns a la totalitat de les famílies afectades.

Els principals acords del document son:

- Definició dels blocs d’habitatges que s’hauran de substituir.

- Condicions per l’adjudicació dels nous habitatges. En general, hi tindran dret les persones empadrona-

des fins a l’any 1995, amb tractament específic per les persones empadronades els anys 1997 i 1998.

- Que l’INCASOL construirà els nous edificis i aplicarà reduccions progressives (entre el 10% i el 50%) 

sobre el preu màxim sota la idea de “qui menys té, menys paga” proposada per l’AVV. Així mateix, s’es-

tableixen les condicions dels “crèdits protegits” i les condicions per a l’accés als habitatges en règim de 

lloguer.

- Que l’Ajuntament de Barcelona obtindrà i transmetrà a l’INCASOL el sòl necessari per a la construcció 

dels nous habitatges; que satisfarà la quantitat de 1.000.000 pta per la transmissió dels habitatges a 

enderrocar; i que assumirà el càrrec de l’enderroc, la promoció dels instruments de planejament i les 

obres d’urbanització.

L’any 2002 s’aprova una Addenda al Conveni anterior, les principals modificacions del qual son, l’ampliació 

del dret a l’adjudicació d’un nou habitatge a les persones empadronades abans del 27 d’abril de 1999 i l’ac-

tualització del mòdul de venda derivat del canvi de moneda.

Una segona Addenda de l’any 2006 amplia de nou el dret d’adjudicació per a les persones empadronades 

fins al 5 de desembre de 2001. Així mateix, pels habitatge sobrants, s’acorda que un 25% es reservaran pels 

desdoblaments familiars del barri i s’estableix que l’INCASOL assumirà les despeses notarials, registrals i de 

gestió corresponents a les adquisicions dels nous habitatges.

Trinitat inNova, per un barri sostenible. Innovació, desenvolupament local i benestar social en equilibri 
amb el medi ambient. Elaborat per l’AVV i el Pla Comunitari, març de 2000

Es publica tres anys després del Diagnòstic Comunitari, després d’una intensa etapa de treball del Pla Co-

munitari centrat principalment en la dimensió urbanística. És un moment, per tant, d’il·lusió i expectatives 

entre els veïns del barri, ja que el Pla comunitari es sent recolzat per l’administració a través, per una banda, 

del finançament que fa possible la incorporació al procés de tècnics externs que ajudaran a donar consis-

tència a les propostes veïnals i, per altra banda, en la pròpia participació en el procés i l’interès mostrat pels 

propis representants polítics (Verdaguer i Velázquez –Gea 21-, 2003).
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És el document que ha servit de guia als veïns al llarg de tot el procés i assenta les bases per al planejament 
urbanístic sostenible del nou barri, aquestes definides a partir de les conclusions de distintes activitats 

realitzades durant els tres anys anteriors amb la participació de tots els agents implicats:

- Grup de Remodelació

- Taller prospectiu EASW

- Nombrosos tallers ciutadans

- Comitè Tècnic Assessor

- Xerrades i conferències obertes

- Sessions de treball amb l’estructura tècnica i política de l’Administració.

“Cuando hablamos de un nuevo proceso, nos referimos al conjunto de todas estas acciones que, poco a 

poco, se han ido desarrollando en estos tres años. El propio desarrollo del proceso nos ha enseñado mucho. 

Ha sido un proceso educativo para nosotros, los vecinos y las vecinas del barrio. Hemos aprendido a trabajar 

y discutir colectivamente, a concluir con resultados concretos, a trabajar con técnicos y profesionales que, 

desde fuera del barrio, han aportado información y criterios. Hemos aprendido también a trabajar con las 

administraciones públicas”

El document s’obre amb una presentació on s’exposa el procés dut a terme des de l’any 1996, moment en 

que s’engega el Pla Comunitari i que ha portat fins a l’elaboració del present document. A continuació, es fa 

un resum de la història del barri sota l’eloqüent títol de El barrio de Trinitat: un planeamiento pendiente, text 

que ens ha servit de base per al nostre capítol de resum històric.

Posteriorment, amb una intenció clarament pedagògica, el capítol 3 (La sostenibilidad como marco y como 
horizonte), explica els criteris bàsics de la sostenibilitat, sintetitzats, per a les qüestions pròpiament urbanís-

tiques, en tres principis:

- La integració en el medi natural i artificial

- L’estalvi de recursos energètics i materials

- La qualitat de vida en termes de salut, confort i benestar social

S’aborden així les qüestions relacionades amb el metabolisme urbà i el desenvolupament local i social a 

partir d’un model d’ecobarri basat en la densitat adequada, la mescla d’usos i el predomini de la mobilitat 

sostenible.

A partir d’aquí, s’endinsa en el que son les propostes concretes per a la remodelació del barri de Trinitat 

Nova, sota la idea marc la sostenibilitat, exposades de forma sectoritzada per facilitar una estructura lògica 

en pro de l’operativitat. “Aunque, como hemos visto, uno de los principios básicos de sostenibilidad hace 

hincapié en la interrelación existente entre todos los fenómenos de la realidad y en la necesidad de que el 

análisis de las partes no haga perder de vista la perspectiva global, la enorme complejidad urbana aconseja 

aproximarse a ella de forma sectorializada con el fin de identificar los aspectos característicos de cada seg-

mento de la realidad urbana y, a partir de ellos, dotar de solidez y coherencia a la imagen global”.
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Aquest caràcter instrumental es traduïa en diversos aspectes:

- Dotar-lo d’un to positivista al exposar les propostes sorgides de la participació, evitant la lectura de 

“taula reivindicativa” en resposta als greuges històrics que ha patit el barri.

- Concebre’l com una eina d’aprenentatge sobre l’aplicació dels criteris de sostenibilitat dirigida tant als 

veïns i les administracions, com als equips redactors dels projectes.

- Donar-li un caràcter de text obert o document marc, definint criteris i directrius i on tinguin cabuda 

l’evolució de les necessitats i, per suposat, les propostes concretes que s’hauran de definir. Delibera-

dament,  s’allunyarà d’esdevenir un document de planejament alternatiu sota la consideració de que, 

aquesta, és una tasca que “competeix plena i legítimament a les administracions responsables”.

D’acord amb aquesta idea, per ordenar tot el cúmul d’informació, s’opta per una organització en forma de 

matriu de doble entrada on, en un del eixos es representa el barri de forma sectoritzada i en l’altre s’ordenen 

els aspectes orientatius, descriptius, propositius i instrumentals referits a cadascun dels sectors o àmbits 

d’anàlisi.

Quadre 1: Matriu d’ordenació de la informació que recull Trinitat inNova.

 

“La representación del barrio sigue un criterio convencional, separando por una parte los aspectos más 

plenamente urbanísticos de los descritos habitualmente como infraestructurales. A su vez, dentro del ám-

bito urbanístico, se ha recurrido también a una división convencional por escalas, ordenando por una parte 

los aspectos referidos a la inserción metropolitana del barrio (Inserción en la ciudad) y, por otra, los que 

tienen que ver con la propia estructura del barrio (Modelo de ecobarrio: vecinos; usos;espacios públicos; 

la naturaleza en la ciudad; edificación; materiales). En cuanto al ámbito infraestructural, se ha recurrido 

a una división por sectores basada en la perspectiva de la sostenibilidad, haciendo referencia al carácter 
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metabólico que tienen para el organismo urbano los flujos de materia y energía característicos del ámbito 

infraestructural (Metabolismo urbano: transporte; agua; energía; residuos)”.

“Por lo que respecta al otro eje, se ha disgregado la información referente a cada uno de los sectores de 

análisis en función de los siguientes aspectos:

Orientativos: a través de la definición, por un parte, de criterios básicos y criterios generales y, por otra, de 

objetivos sociales y objetivos ambientales, se han intentado traducir a cada uno de los sectores de análisis 

los principios de sostenibilidad y de planeamiento sostenible expuestos en el anterior capítulo.

Descriptivos: mediante la dicotomía problemas y oportunidades, se ha traducido a términos específicos toda 

la información elaborada a lo largo del proceso por todos los sectores implicados en el mismo. Esta infor-

mación constituye, de hecho, el diagnóstico sobre el barrio y tiene un carácter `vivo´, en el sentido de que ha 

de seguir enriqueciéndose, matizándose y transformándose durante las etapas sucesivas del proceso.

Propositivos: bajo el epígrafe Recomendaciones para el planeamiento se han reflejado todas aquellas 

propuestas concretas de intervención elaboradas a lo largo de todo el proceso por los diversos agentes im-

plicados en el mismo. Constituye, de hecho, el objetivo último de esta fase, puesto que establece las líneas 

que ha de seguir el planeamiento. Núcleo efectivo del proceso participativo, esta es la parte dotada de un 

carácter más vivo y la que más transformaciones y modificaciones ha de experimentar antes de llegar al 

final de la fase previa al planeamiento propiamente dicho.

Instrumentales: el objetivo de los epígrafes Indicadores, Casos relacionados y Agentes y contactos es of-

recer herramientas prácticas directamente aplicables al proceso. En primer lugar, los indicadores, cuando es 

posible establecerlos, constituyen instrumentos de gran utilidad para medir la sostenibilidad de los procesos 

a través de algunos elementos característicos de los mismos. Por otra parte, la referencia a otras experien-

cias en que se hayan abordado problemas similares de sostenibilidad constituye siempre una valiosa fuente 

de información. Por último, en un proceso complejo como es el presente, es imprescindible contar con un 

listado de agentes y contactos dentro de cada sector que puedan ayudar a impulsarlo en los momentos ad-

ecuados ya sea directa o indirectamente”.

A mode de síntesi, exposarem aquí els Criteris Bàsics proposats sectorialment per a la transformació del 

barri:

- Inserció a la ciutat: La ciutat com a ecosistema interconnectat

- Els veïns: Participació en la gestió

- Usos: Barreja i diversitat d’usos

- Espais públics: L’espai públic com al lloc de la vida quotidiana

- La naturalesa a la ciutat: La ciutat com a ecosistema

- Edificació: Habitabilitat i adequació bioclimàtica

- Materials: Durabilitat, reciclabilitat i baix impacte

- Transport: Mobilitat sostenible

- Aigua: Recurs escàs global i element de qualitat urbana

- Energia: Més qualitat amb menys energia

- Residus: Els residus com a problema i com a recurs
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Planol “Diagnóstico Preliminar” del Document Trinitat inNova

Planol “Lineas Bàsicas de Planeamiento” del document Trinitat inNova
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Microurbanismo Participativo – Trinitat Nova. Plan de actuación en el espacio público (AVV i PCTN, 

2000).

Document que recull les conclusions dels tallers realitzats entre març i juny de 2000 per a diagnosticar els 

problemes i proposar línies d’actuació dels espais públics interblocs de les 6 illes ADIGSA que resten fora de 

l’àrea de remodelació. Els tallers van ser conduïts per l’arquitecta Isabel Martínez i hi van participar al vol-

tant de 300 veïns i veïnes.

Estructurat a mode de fitxes per a cadascuna de les illes, les problemàtiques detectades son similars al con-

junt d’elles:

- Problemes d’accessibilitat. Barreres arquitectòniques

- Falta de manteniment de la vegetació i paviments

- Mobiliari urbà deteriorat i insuficient

- Problemes d’intimitat als habitatges de planta baixa

- Control d’espais públics foscos i no utilitzats

- Sobreil·luminació dels fanals.

Aquest treball es realitza en el moment en que aquests blocs d’habitatges estan sent rehabilitats amb la 

intenció d’aprofitar aquest impuls per a que s’actui també a l’espai públic.

Centre d’Interpretació de l’Aigua – Trinitat inNova (Equip Tècnic Comunitari, 2001)

Sota la premissa de la necessitat d’inserir equipaments metropolitans al barri i aprofitant el patrimoni indus-

trial relacionat amb la temàtica de l’aigua, es desenvolupa la proposta de reconversió de les antigues instal-

lacions de l’empresa d’aigua en un Centre d’Interpretació de l’Aigua (CINA).

La proposta sorgeix del Tallers de participació EASW celebrats e 1999 on, la més votada fou “Trinitat Nova, 

el barrio del Agua”. Aquesta proposta s’articulava a partir d’aquest projecte que pretenia posar en valor l’ar-

queologia industrial existent al barri. Així, els elements definitoris de la proposta eren:

- La rehabilitació de les instal·lacions.

- Construcció d’un Museu de l’Aigua com a equipament d’àmbit de la ciutat que te com a objecte la crea-

ció de cultura sobre la sostenibilitat.

- La construcció d’un llac artificial i el foment de la presència de l’aigua a l’espai públic per donar-li co-

herència.

Seguint aquests preceptes ,s’elabora el projecte de amb la idea de “museu territori” que crea una xarxa 

d’establiments patrimonials relacionats amb la industria extractiva de l’aigua; un Centre d’informació amb 

caràcter lúdic i didàctic que te com a fil conductor la temàtica de l’aigua i com a finalitat sensibilitzar i pro-

moure la cultura de l’aigua.
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Avantprojecte CINA: Proposta de logo i d’utilització dels espais de la Casa de l’Aigua

ECOBARRIO DE TRINITAT NOVA
Propuestas de sostenibilidad urbana   INSERCIÓN EN LA CIUDAD: LA ESCALA METROPOLITANA

Síntesis de los estudios sectoriales de sostenibilidad: tercera parte

138

Anteproyecto CINA: Propuesta de logo y de utilización de los espacios de la Casa del Agua 
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Pla Especial de Reforma Interior Sector de la Trinitat Nova. 
Elaborat per Pere Joan Ratvellat i Carme Rivas per a l’Ajuntament de Barcelona. Aprovació definitiva, març 

de 2002.

“El Pla Especial de Reforma Interior d’un sector del barri de Trinitat Nova que aquí es presenta, és el resultat 

d’un procés de treball dut a terme entre l’Àrea d’Urbanisme, el Districte de Nou Barris i l’Associació de veïns 

de Trinitat Nova. La participació d’aquesta associació ha aportat importants elements de reflexió en la dis-

cussió per a l’elaboració del document. Aquest ric i exhaustiu procés participatiu ha de prosseguir en fases 

successives, per tal d’aconseguir la culminació de la remodelació en els termes que Pla Especial preveu i que 

significarà una millora substancial en les condicions de vida dels veïns de Trinitat Nova”.

A la Introducció de la Memòria apareix aquest text anunciant-nos que ens trobem davant d’un pla de 
desenvolupament urbanístic l’elaboració del qual ha estat fruit d’un procés especial, suggerint que s’han 

assumit uns reptes de procediment que hauran de reflectir-se en els continguts del propi document. Així, els 

paràmetres generals de l’ordenació i, sobretot, aquells relacionats directament amb la definició dels habitat-

ges, son resultat d’aquest consens en que els veïns hi han participat.

Ara bé, degut a la seva naturalesa jeràrquica de document normatiu marc, caldria pensar que s’han explorat 

els límits d’aquest instrument per intentar incorporar la resta criteris, també consensuats, dirigits a resoldre 

globalment les problemàtiques del barri. No obstant això, com veurem a continuació, gran part d’aquestes 

propostes quedaran tímidament plasmades en una mena de recomanacions sota el títol Plànols d’Estudi de 
l’Àmbit Extens.

De la mateixa manera, també trobem a faltar al PERI la referència a la incorporació dels criteris de sosteni-

bilitat que haurien de guiar les posteriors fases dels projectes executius. Com veurem al document Ecobarrio 

Trinitat Nova, els Estudis Sectorials de Sostenibilitat destinats a establir els esmentats criteris, no van ser 

acceptats per l’administració fins al juliol de 2002, un cop el PERI ja estava definitivament aprovat.

Aquests dos últims aspectes van provocar que, a l’hora d’acceptar l’aprovació del PERI, els veïns posessin 

com a condició bàsica per al consens que aquest document  “esdevingués una eina útil de treball per acon-

seguir l’objectiu final de l’ecobarri i no en un ‘corsé’ per a l’esmentat objectiu”. D’acord amb això, el PERI 

“hauria de ser objecte de totes aquelles modificacions raonables i imprescindibles que es deduïren com a 
resultat dels esmentats Estudis Sectorials” (Ecobarrio Trinitat Nova, 2003)

Un cop explicat l’anterior, presentem el PERI des de l’estructura del seu contingut i els seus aspectes carac-

terístics:

- MEMÒRIA. Amb, a) Antecedents i Planejament Vigent, on s’exposen les determinacions de la Modifica-

ció del Pla General Metropolità (MPGM) aprovada en desembre de 2000 (delimitació de l’àmbit de re-

modelació i els paràmetres d’ordenació, edificabilitat, sostre màxim, etc...). b) Justificació de la Proposta, 

on es transcriuen els principals objectius establerts a la proposta veïnal (reforç de la identitat del barri, 

la implicació en l’entorn, l’adequació topogràfica, el caràcter de l’espai públic com articulador del barri 

i estructurador de noves activitats econòmiques, l’obertura cap a Collserola, les condicions climàtiques 

del nous edificis i la posició estratègica dels nous equipaments). I c) Gestió, on ens remet al Conveni del 

27 d’abril de 1999, fa un resum del seu contingut i presenta les taules amb l’estructura de la propietat.
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- NORMATIVA. Del que destacarem de definició que ens dona a l’Objecte, “L’objecte d’aquest Pla Especial 

és substituir els habitatges afectats i proposar una nova ordenació en relació amb el seu entorn i capaç 

de donar una forta identitat al barri”. La resta de capítols de l’apartat Normativa (Regulació de Sistemes 

i Zones i Estudi Econòmic-Financer) contenen la informació habitual, destacant, en tot cas, la brevetat 

en que s’exposen tots ells.

- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ. De forma concisa, es presenta gràficament l’estat previ de l’estructura de la 

propietat (Parcel·lari), la informació topogràfica, la definició de l’àmbit d’actuació i el seu emplaçament 

a dins del barri.

- PLÀNOLS ESTUDI ÀMBIT EXTENS. Aquest és l’apartat que denota d’alguna manera que, al darrere 

d’aquest document, existeix un procés de gestació diferent a l’habitual.

Compta amb un primer plànol de situació (on es grafien les principals connexions a potenciar amb l’en-

torn), seguit d’una sèrie de fitxes on s’aborden, sense aprofundir, els principals elements estratègics de 

la proposta del PCTN, plasmats al document de treball Trinitat inNova. Els punts tractats son:

- El parc central del barri, les connexions que hauria d’estimular i les modificacions que al seu 

voltant s’haurien de produir

- L’eix del carrer Aiguablava, la nova secció i els nous usos proposats

- La nova zona d’Equipaments al voltant de les antigues instal·lacions de l’empresa d’aigües. L’ús 

a que podria estar destinat, la importància de l’aigua com a element d’identitat i la seva pre-

sència a l’espai públic com a un dels principals elements naturalitzadors

- El contacte amb Collserola. La millora de la permeabilitat barri-muntanya, definició del nous 

usos i arranjament paisatgístic d’aquesta zona.

- Les illes de Microurbanisbo Participativo. Referint-se a l’esmentat document, es resumeixen les 

principals aspectes tractats i les illes de l’estudi.

Planol nº4 del capitol “Estudi àmbit Èxtens” dedicat a la “franja límit entre el parc de collserola en contacte amb Trinitat Nova”
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Planols nº8 i 18 del Capitol “Planols Proposta” corresponents a “ordenació de l’edificació” i “Perfils Vials”

D’aquesta manera s’aconsegueix que molts dels aspectes treballats al PCTN estiguin mínimament 
presents al PERI. No obstant, es fa evident que la forma adoptada d’“Estudi d’Àmbit Extens”, així 
com, la forma tan breu en que es presenten els ítems, en clau de “recomanacions”, serà clarament 
insuficient de cara a garantir la seva consecució.

- PLANOLS DE PROPOSTA. És l’apartat de major transcendència del Document i les seves determinacions 

son fruit del consens entre les administracions implicades i l’Associació de Veïns. La solució finalment 

adoptada es caracteritza pels grans blocs d’habitatges en “Z”, que acumulen molta edificabilitat a canvi 

d’alliberar uns espais públics de grans dimensions entre els blocs. A més, la seva orientació solar respon 

a la recerca més idònia dels habitatges alhora que es permeti una bona permeabilitat dels espais públics 

cap a Collserola. 
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Ecobarrio de Trinitat Nova: propuestas de sostenibilidad urbana. Documento de síntesis de los estudios 
sectoriales de sostenibilidad. 
Elaborat per GEA 21, 2003.

Aquest document ha estat elaborat per Gea 21 (Carlos Verdaguer com a coordinador) per encàrrec de l’AVV 

i el PCTN per incorporar els resultats dels estudis sectorials de sostenibilitat al procés de remodelació urba-

nística. La necessitat d’aquests estudis sorgeix amb l’elaboració del document Trinitat inNova, per un barri 

sostenible. A aquest document “s’exposaven els elements identificats com a necessaris d’un estudi més pro-

fund”, remetent en cada cas, a les corresponents propostes d’estudis sectorials o estudis detallats en pro de 

la coherència metodològica i el fonament tècnic per la realització de l’ecobarri. Els estudis proposats son:

- Estudi dels elements de qualitat a Trinitat Nova. El sòl i el verd urbà, nivells sonors i zones eco-

lògiques.

- Estudi de mobilitat i qualitat dels espais urbans.

- Estudi del concepte hidrològic.

- Definició del sistema energètic de l’Ecobarri Trinitat Nova

- Avantprojecte del Pla de gestió de residus de desconstrucció de Trinitat Nova

La realització d’aquests estudis es proposa per primera vegada al novembre de 2000, és a dir, abans de la 

realització del PERI, però no és fins a juliol de 2002 que l’administració aprova el finançament d’aquests, 

un cop el PERI ja està definitivament aprovat. Es cau així en una “contradicció inherent a tots els estudis 

sectorials” ja que, de realitzar-se en una fase anterior “la seva utilitat com a informació bàsica hauria estat 

considerablement major”.

Amb la intenció de que els resultats d’aquests estudis poguessin incorporar-se a la proposta urbanística, els 

veïns acorden amb l’administració, a l’hora d’aprovar el PERI, que aquest hauria de permetre ser revisat en 
les fases posteriors de desenvolupament dels projectes executius, és a dir, “que el document (PERI) es con-

vertís en una eina útil de treball per aconseguir un ecobarri i no en un ‘corsé’ per a l’esmentat objectiu”.

Els autors del present document adverteixen al respecte d’aquest acord que amb “aquells aspectes més re-

lacionats amb el metabolisme urbà el marge d’actuació continua sent relativament ampli” fent referencia al 

model energètic, el sistema de recollida de residus o la tria de materials ecològics. En canvi, “aquest marge 

disminueix considerablement en tots aquells aspectes íntimament relacionats amb l’estructura urbana del 

conjunt, com és el cas evident del disseny de l’espai públic i el nou viari, i en tots aquells que competeixen 

a les relacions entre allò existent abans de la remodelació i el futur projecte, com ocorre amb el sòl i el verd 

urbà. En aquests casos és on es fa més palès les debilitats de l’enfoc fragmentari i de sentit invers adoptat 

per a l’elaboració”.
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Ecobarrio Trinitat Nova s’organitza en 3 apartats desenvolupant la funció fonamental de ser “un instrument 

de treball al servei de tots els agents implicats en el procés”. Presentat amb una “estructura general molt 

comprensible en quant a contingut, separant clarament els aspectes més purament descriptius i de diagnòs-

tic general, reunits en la Primera Part del document, dels anàlisis de caràcter específic i més lligats al con-

junt de propostes i recomanacions, continguts en la Tercera Part”. A la Segona Part, a mode d’introducció de 

l’ambiciosa presentació de propostes de la Tercera Part, s’exposa el propi procés del PCTN posant l’èmfasi en 

l’enfocament bottom-up de la iniciativa.

Aquest document és concebut deliberadament amb la mateixa estructura que Trinitat inNova, per un barri 
sostenible. De fet, el podríem considerar com una mena de versió ampliada d’aquell, ja que inclou el mateix 

contingut i afegeix els aspectes relatius als estudis sectorials: ofereix informació detallada i exhaustiva de la 

realitat del barri de forma sectoritzada i les alternatives de solució més adients sota els criteris de sostenibi-

litat. A més a més, inclou altres treballs i projectes desenvolupats durant els tres anys que separen les dues 

publicacions: Centre d’Interpretació de l’Aigua; Microurbanismo participativo; Evaluación climàtica de los 
edificios de la Primera Fase.

A la Primera Part, amb un caràcter clarament descriptiu, s’exposa la història del barri des del seu naixement 

(mateix text que a Trinitat inNova), aportant informació estadística sobre demografia, ocupació, educació, 

seguretat ciutadana,... També inclou dos capítols on es descriu amb exhaustivitat la situació urbanística i 

ambiental del barri. Al primer es tracten l’habitatge; comerç i equipaments; elements d’identitat urbana; i 

infraestructures, amb un tractament especial al transport. Al segon, s’aborda la orografia i geologia; clima-

tologia; el cicle hidrològic; l’entorn natural; el sòl i el verd urbà. Tota aquesta informació, referida al barri de 

Trinitat Nova i extreta dels Estudis Sectorials portats a terme.

A la Segona Part, com hem comentat més amunt, es contextualitza aquesta proposta d’ecobarri a dins de la 

iniciativa ciutadana i l’enfocament bottom-up. Es sintetitzen els objectius del PCTN (plantejament integral, 

l’augment de la qualitat de vida, les 4 dimensions i la resta d’aspectes inclosos tant a Trinitat inNova com al 

Diagnòstic Comunitari), també es presenten, de forma cronològica, els principals esdeveniments del procés, 

des de la detecció dels primers casos d’aluminosi fins a la publicació del propi document.

Per concloure aquesta Segona Part, amb el títol balanç i oportunitats, es fa una mena d’avaluació dels 

aspectes establerts fins al moment (“Primera etapa”): es destaquen les fortaleses d’aquesta “experiència 

model” (participació veïnal; col·laboració societat-administracions-sector privat; operació de regeneració 

i ‘cosit’ de vora del teixit urbà; saldar el deute urbanístic històric) i les condicions de context favorables 

(desenvolupament creixent de normatives relacionades amb la sostenibilitat i experiència model a dins de 

les grans transformacions urbanes de Barcelona). I es fa una avaluació del PERI aprovat, confrontant-lo amb 

els criteris de la proposta veïnal.
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La Tercera Part comença amb el capítol titulat La sostenibilidad como marco y como Horizonte, on se’ns ex-

pliquen genèricament els criteris de l’urbanisme sostenible, les estratègies territorials per a la sostenibilitat 

i els trets d’identitat de la ciutat sostenible. Després, complint la funció propositiva del document i amb el 

mateix esquema de “matriu de doble entrada” que trobem a Trinitat inNova, es desenvolupen els aspectes 

orientatius (criteris i objectius), descriptius (problemes i oportunitats), propositius (recomanacions) i instru-

mentals (indicadors, casos relacionats, agents) de la proposta veïnal abordant el barri de forma sectoritzada 

(inserció a la ciutat, model d’ecobarri, metabolisme urbà). En aquest cas, però, la informació s’hi troba am-

pliada amb les síntesis dels Estudis Sectorials, als quals se’ls dedica un apartat específic a cada punt.

Així, observant el gran ventall d’aspectes desenvolupats i el grau de concreció al que s’arriba en molts dels 

casos, se’ns demostra que ens trobem davant d’un treball d’una qualitat notable i, conseqüentment, davant 

d’una proposta rigorosa per convertir el barri de Trinitat Nova en un referent de sostenibilitat a la ciutat de 

Barcelona.

 

Planol síntesi de la proposta d’Ecobarrio Trinitat Nova
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Plan de Transformación Comunitaria hacia un Barrio Sostenible. Document de treball elaborat per 

l’Equip Comunitari del PCTN amb la col·laboració del Pla Comunitari de Torre Baró. Maig de 2003.

Aquest document recull la proposta d’aplicació dels criteris elaborats al Pla Comunitari de Trinitat Nova a 

un àmbit major: La zona Nord del Districte Nou Barris. La intenció és aprofitar l’oportunitat d’estar desenvo-

lupant-se PERIs al barris de Roquetes, Trinitat Nova, Torre Baró i Vallbona, on es preveuen fortes inversions 

ecoòmiques.

L’eix principal que proposarà quest Pla és la corresponsabilització i implicació de tots els agents del territori 

(Agents socials, agents professionals, agents econòmics i agents polítics), així com l’optimització dels recur-

sos existents a partir de la seva coordinació eficaç i eficient.

La finalitat d’aquesta proposta serà la transformació del territori de forma integral, dirigida cap a la millora 

de la qualitat de vida de les persones. De forma similar al Pla Comunitari de Trinitat Nova, es proposa orga-

nitzar aquest treball a partir de 3 dimensions:

Dimensió ambiental: Habitat i Urbanisme

Dimensió econòmica: Oportunitats de Desenvolupament Local

Dimensió Social: Les persones i la seva organització social

El document desenvolupa cadascuna d’aquestes dimensions identificant els àmbits des d’on realitzar el tre-

ball específic tenint en compte les particularitats del propi territori, és a dir, identificant tant les problemàti-

ques més sensibles com els elements d’oportunitat.

Així, entre els Objectius Generals que es planteja el Pla, sempre aplicat a l’àmbit de la zona Nord de Nou 

Barris, hi son:

- la promoció del desenvolupament sostenible en la seva dimensió social, econòmica i urbanística.

- Milorar la qualitat de vida articulant els àmbits d’educació, salut i laboral.

- Desenvolupar la transversalitat en el procés de transformació del territori, articulant espais de co-

ordinació política i tècnica.

- Fomentar i facilitar la organització i la participació ciutadana.

- Organitzar un Forum Econòmic amb la finalitat d’atreure agents econòmics al territori que s’inte-

ressin per aquest procés.

Ens trobem, per tant, davant d’un document amb un ambiciós plantejament des del punt de vista polític que, 

lògicament, representa l’evolució natural del treball fet a Trinitat Nova des de 1996 i que, alhora, representa 

un pas més en la estratègia reforçar i consolidar aquesta proposta de transformació del territori tant neces-

sària com menyspreada per les administracions.
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Iniciativa Urbana (URBAN) 2007_2013. Trinitat Nova. Document de Projecte elaborat per Pere Ca-

brera Massanès i Sara Herrero Matey, arquitectes per a l’Ajuntament de Barcelona, febrer de 2008.

Document de Projecte de la iniciativa URBAN per al barri de Trinitat Nova per al període 2007-2013, perta-

nyent al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) i l’Ajuntament de Barcelona. Els plantejaments d’aquesta iniciativa es basen en l’aplicació 

d’un projecte integral de regeneració urbana amb criteris de sostenibilitat i qualitat, on les propostes con-

templaran aspectes socials, econòmics i mediambientals.

El projecte recollit en aquest document establirà tres grans Àrees temàtiques i d’actuació:

- Qualitat de Vida

- Identitat i Veïnatge

- Entorn Físic: Remodelació del Barri.

Englobades en aquestes tres àrees, URBAN promourà tant actuacions relacionades amb allò social, educatiu 

o econòmic com també, a nivell urbanístic, tot el relacionat amb els projectes d’espai públic i amb els equi-

paments previstos al PERI en vigor.

Segons s’exposa al document, aquest estaria recollint moltes de les propostes i la pròpia filosofia de treball 

que el Pla Comunitari havia desenvolupat durant els primers anys, fent referència al propi document Trinitat 
inNova de l’any 2000. La importància de la participació en el procés de generació de propostes i en la seva 

gestió, les estratègies per dinamitzar l’economia i generar ocupació o el desbordament de les actuacions mes 

enllà de l’àmbit U3 son algunes de les intencions explicitades aquí. Podríem dir que aquest document trans-

met la voluntat de recollir el testimoni del Pla Comunitari per continuar amb el treball iniciat per aquest, 

substituint, això sí, el procediment bottom-up que caracteritzava aquella proposta per un nou procediment 

up-down pròpi de la iniciativa URBAN.

No obstant això, es detecta una important absència en el document que denota un abandó de les aspiraci-

ons més ambicioses de la proposta del PCTN: No es fa menció al document Ecobarrio Trinitat Nova ni als Es-

tudis Sectorials de Sostenibilitat que es van realitzar per valorar les millors alternatives en aquesta matèria 

específiques per al barri de Trinitat Nova. Si és cert que un dels eixos fonamentals de la iniciativa URBAN és 

l’aplicació de criteris de sostenibilitat als territoris on actua, resulta sorprenent que no incorpori els treballs 

realitzats al respecte a Trinitat Nova (que a més, van estar finançats per la mateixa institució que finança 

URBAN, és a dir, L’Ajuntament de Barcelona). De fet, cal dir que les intencions expressades al respecte de la 

sostenibilitat a URBAN presenten en general un alt grau de indefinició, reduint-se en molts casos a simples 

enunciats genèrics.

El contingut del document s’estructura en quatre capítols on els dos primers els dedica a l’anàlisi del territo-

ri a nivell sòcio-econòmic, incorporant un esquema DAFO, i a presentar les estratègies de transformació de 

la pròpia proposta URBAN i el seu caràcter innovador, respectivament.

Al tercer capítol, amb una estructura a mode de fitxes, es presenten una per una les actuacions que es pro-

posen realitzar, incorporant una descripció, els objectius perseguits i el pressupost previst per cadascuna 
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d’elles. Aquestes actuacions es classifiquen d’acord amb les tres Àrees temàtiques esmentades més amunt.

Finalment, un quart capítol ens presenta el Pla financer, de gestió i seguiment, on es descriuen els procedi-

ments de control previstos i la seqüencia d’inversions al llarg del període 2007-2013 per a cada actuació.

És adient comentar aquí, abans del nostre capítol d’incidència o conclusions, que actualment –maig de 

2013- la major part de les actuacions previstes en matèria d’espai públic i equipaments encara no s’han 

abordat o s’hi troben en una fase molt inicial.

Planta General de la Proposta URBAN, on podem observar el àmbit ampliat respecte de la U3 corresponent al PERI.
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3.2 ELS ELEMENTS D’ANÀLISI I LA SEVA INCIDÈNCIA.

En aquest capítol analitzarem la repercussió que han tingut sobre la realitat construïda o projectada els 

elements més característics de la proposta del PCTN: els Elements d’Anàlisi.

Amb la lectura de tota la documentació elaborada pel PCTN trobem que vertaderament s’ha desenvolupat 

una bateria molt exhaustiva de propostes, idees y criteris dirigits a establir les condicions en que s’hauria de 

transformar aquesta part de la ciutat per respondre a les necessitats i els desitjos de la gent que l’habita. Tot 

el conjunt configura una proposta complexa i unificada que abasta des de les estratègies generals d’actuació 

fins als requeriments més específics de les accions a petita escala. I sempre a través d’un procés on la parti-

cipació de la ciutadania ha sigut la condició primera i, en conseqüència, el desenvolupament social comuni-

tari un objectiu primordial.

Des del punt de vista urbanístic, el PCTN ha llençat propostes que van des de la definició dels paràmetres en 

que s’hauria de dissenyar un petit fragment de l’espai públic, a l’establiment de criteris a l’escala territorial 

d’inserció del barri a la ciutat o, fins i tot, l’aplicació d’estratègies a nivell polític i econòmic dirigides a im-

plicar a l’Administració i a fer viable la transformació desitjada.

Si féssim una lectura d’aquestes propostes distanciada del context històric i social del barri, veuríem que, en 

el fons, gran part d’elles no suposen més que la posada en escena d’uns instruments urbanístics de qualitat 

que en qualsevol fòrum acadèmic o en el sí d’una actuació urbanística que busqui l’excel·lència hi serien 

presents.

Criteris dels Elements d’Anàlisi

No obstant això, el que ens plantegem en aquest treball és detectar, d’entre tots els plantejaments, aquells 

que siguin genuïns de la iniciativa del PCTN i que, alhora, estiguin aportant elements de qualitat a la pròpia 

proposta urbanística, considerant aquesta en sentit ampli. Aquestes dues condicions prenen sentit quan 

abordem les propostes del PCTN integrades en el context on es produeixen.

Per una banda, comparant les propostes del PCTN amb les tendències urbanístiques més innovadores de les 

últimes dècades, veiem una correspondència notable: el tema de la regeneració d’àrees urbanes històrica-

ment desfavorides, actuant de forma integrada i coordinada en allò urbanístic, econòmic i sòcio-cultural del 

barri; l’aposta ferma per la sostenibilitat ambiental; o la inclusió decidida de la participació ciutadana en les 

decisions públiques estan, des de la dècada dels 1990, entre les principals preocupacions de les institucions 

europees (Agenda 21 Local, iniciatives URBAN,...). Aquestes qüestions, però, esdevenen genuïnes del PCTN 

quan, al revisar les diferents iniciatives de l’Administració prèvies a aquest procés, trobem que no han estat 

entre els seus objectius: “s’han limitat sempre a proposar solucions parcials dirigides a resoldre problemàti-

ques urgents i mai a afrontar la transformació amb tota la seva complexitat” (Al·legacions al MPGM, 2000).

Considerarem, per tant, com a Elements d’Anàlisi aquells aspectes que, malgrat ser àmpliament reconeguts 

com elements valuosos per a actuacions urbanístiques d’aquest tipus, no és sinó gràcies a la participació de 

la ciutadania organitzada a través del PCTN que han estat presents en els plantejaments per a la remodela-

ció del barri de la Trinitat Nova.
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D’altra banda, considerarem també per als nostres Elements d’Anàlisi, aquelles propostes que se’n deriven 

del coneixement profund de la realitat del barri i que, gràcies al treballs participatius de diagnòstic i pro-

posta, compten amb un ampli consens que d’altra forma no hagués estat possible. Aquestes qüestions estan 

relacionades amb la definició de fortaleses i febleses i amb el conseqüent establiment dels elements priori-

taris de l’actuació, però també amb la defensa i la convicció de que és possible una transformació profunda 

del barri a través propostes ambicioses que d’altra forma s’haguessin descartat de partida per considerar-les 

inviables.

Objectiu

La funció d’aquests Elements d’Anàlisi serà la de permetre’ns contrastar les propostes elaborades al sí 

d’aquest Procés Comunitari amb la realitat finalment construïda o, si més no, determinada a través del PERI, 

programa URBAN, projectes constructius o altres acords establerts.

La seva vocació, per tant, serà la de constituir una mena d’indicadors que ens permeti comprovar el grau 

d’incidència real de la proposta veïnal. Amb aquesta informació i gràcies a l’estudi exhaustiu que s’ha realit-

zat sobre el propi procés, al capítol Conclusions podrem aportar llum sobre la capacitat d’aquesta experièn-

cia per introduir noves formes d’operar en les polítiques de regeneració urbana i també sobre la seva capaci-

tat de convertir la remodelació de Trinitat Nova en una actuació prioritària per a les administracions.

Elements d’Anàlisi

Així, definim 3 grups d’Elements d’Anàlisi que presentem a continuació. Seguidament els justificarem 

d’acord amb els criteris establerts i els desglossarem en els seus aspectes i operacions característiques. Fi-

nalment, comprovarem la seva incidència als documents de planejament vigent o altres acords establerts 

entre l’Administració i El Pla Comunitari de Trinitat Nova:

1.- El tractament d’allò construït (o la millora de la qualitat de vida)
Relacionada amb els criteris més concrets que haurien de contemplar els projectes tant dels nous edificis 

com de l’espai públic. Els aspectes observats son:

- L’excel·lència en qüestions d’accessibilitat

- L’espai públic, “estancial” i naturalitzat

- L’adequació bioclimàtica a les noves edificacions

2.- La reforma integral del barri (o l’estratègia urbanística)
Relacionada amb la proposta global del barri, entesa aquesta tant des de l’establiment de sinèrgies amb la 

resta de dimensions del PCTN com des de la incorporació d’actuacions urbanístiques estratègiques. Les actu-

acions observades son:

- El projecte CINA i el nou equipament cultural.

- La recuperació paisatgística de la vessant de Collserola en contacte amb el barri.

- Les operacions de microurbanismo participativo.
- Les operacions de cosit de vora.
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3.- La proposta d’ecobarri (o l’estratègia política)
Relacionada amb l’estratègia del PCTN per exercir una pressió efectiva davant de les administracions i forçar 

els canvis que, a nivell polític i operatiu, exigeix la consecució de la seva proposta. Aquest punt es tracta de 

forma única, analitzant els aspectes que continuen i els que van aconseguir canviar.

Desenvolupament dels Elements d’Anàlisi i Incidència

1.- El tractament d’allò construït (o la millora de la qualitat de vida)

Millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del barri és un dels objectius fonamentals des de la posada 

en marxa del Pla Comunitari. S’estableix així ja al Diagnòstic Comunitari de 1997 com a resposta a les defi-

ciències estructurals que pateix el barri i que, a l’àmbit urbanístic, les defineix com “La falta de continuïtat 

i coherència espacial, l’absència de referències als recorreguts i la caracterització de les zones que permeti 

identificar-les més enllà de la seva precarietat”; “la topografia del barri genera barreres físiques que delimi-

ten i separen les diferents parts entre sí”; o “El dèficit de qualitat dels habitatges del barri ve incrementat 

per l’aparició, als darrers anys, de patologies estructurals...”. La millora de la qualitat de vida apareixerà, per 

tant, de forma transversal a la totalitat de les iniciatives que s’han dut a terme.

Per a la definició dels indicadors ens hem basat en els documents de caire més propositiu, com ara Trinitat 
inNova o Ecobarrio Trinitat Nova, on trobem una llarga bateria de propostes de millora d’allò construït –ja 

sigui per l’espai públic, els equipaments o els propis edificis d’habitatges-. Per al nostre anàlisi, amb la inten-

ció de no excedir-se amb la quantitat d’elements a analitzar,  hem escollit aquelles propostes que hem con-

siderat de major rellevància segons els criteris abans esmentats (aportacions d’interès urbanístic i elements 

genuïns i prioritats derivades de la participació ciutadana), deixant de banda les que entenem bàsiques, és a 

dir, que qualsevol tècnic hauria de tindre en compte sense la necessitat d’una demanda específica.

- Excel·lència en qüestions d’accessibilitat. Aspecte defensat pels veïns com a prioritari degut a la doble 

circumstància de l’accidentada topografia del barri i l’envelliment de la major part de la població. Les 

propostes en aquest sentit atenen tant a l’espai públic com a l’espai edificat, ja sigui al de nova creació 

com a l’existent a través de reformes (Trinitat inNova, 2000)

Incidència en l’estructura urbana

El Pla Especial de Reforma Interior (PERI) estableix el traçat dels nous vials a l’interior de l’àmbit U3 i, al fer-

ho, contempla una reestructuració de la topografia existent seguint les recomanacions de la proposta veï-

nal. Aquesta reestructuració implica uns moviments de terra importants amb la finalitat d’eliminar el doble 

nivell del vial del carrer Aiguablava, es redueixen pendents i es regularitzen les rasants dels carrers Tamariu 

i Palamòs entre d’altres. Així, es millora notablement la relació entre l’espai lliure i l’edificat en termes d’ac-

cessibilitat tant respecte de l’estat previ com de les propostes anteriors a aquest PERI.

A nivell d’estructura urbana s’ha millorat considerablement en termes d’accessibilitat i, per tant, la incidèn-

cia de la proposta veïnal aquí ha estat efectiva.
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Incidència a l’espai públic

Els espais públics que trobem avui executats (jardins i places) representen al voltant d’un 25% del total pre-

vist a la unitat d’actuació U3 prevista al PERI i al voltant d’un 20% en l’àmbit ampliat del projecte URBAN. 

Tractarem, doncs, per separat la part executada de la no executada.

Espais públics executats.

Fora de l’àmbit U3, destacarem la zona del c/Chafarinas i el parc de la Trinitat, corresponents a la Primera 
Fase d’actuació, anterior al PERI.

C/Chafarinas. El traçat del nou carrer ha resolt satisfactòriament la permeabilitat visual i l’articulació amb 

els espais que travessa al llarg del seu eix, tant des del punt de vista de la claredat espacial com de la mo-

bilitat accessible. S’ha tancat al transit rodat en gran part del seu recorregut i alberga satisfactòriament el 

mercat ambulant setmanal.

El Parc de la Trinitat es situa al extrem nord del c/Chafarinas. Ha estat remodelat a conseqüència de les 

obres de la línia 3 del metro i la seva nova configuració millora substancialment el parc anterior, responent 

en part a les demandes veïnals: s’ha dotat d’una configuració diàfana i articuladora, connectant en direcció 

E-O els carrers Palamós i Chafarinas. És accessible en tot el seu recorregut, resolent amb un ascensor el 

punt de major desnivell. No obstant, es manté intacte l’equipament escolar Sant Jordi, que representa una 

barrera molt important en el seu costat sud, creant un tap entre l’àrea d’intervenció dels nous habitatges i 

l’illa del mercat, on es situen actualment els equipaments del barri. Aquesta és una reivindicació dels veïns 

que milloraria substancialment les relacions entre la zona remodelada, sense activitat consolidada, i l’àrea 

de centralitat on es concentra tota la activitat local. No existeix, però, cap acord amb l’administració per a 

actuar en aquest sentit.

A dins de l’àmbit U3, trobem executat tan sols l’espai públic situat entre els dos grans blocs en “Z” (blocs B 

i C) com a element representatiu de l’actuació. En aquest s’ha contemplat un itinerari accessible a base de 

rampes per salvar el desnivell entre els carrers Palamós i Aiguablava. Malgrat que el desnivell en aquest punt 

és considerable (11m amb una distància de 110m), la solució adoptada la interpretem com una resposta 

satisfactòria al compliment de la normativa vigent (Codi d’Accessibilitat) més que com una recerca d’excel-

lència en accessibilitat: els recorreguts son llargs i tortuosos i no s’aconsegueix una clara permeabilitat, tant 

en sentit longitudinal (Palamós-Aiguablava), com transversal, a través dels passos intermedis dels blocs.

Espais públics no executats.

Gran part dels espais públics de l’àmbit U3 resten encara per executar. El document de projecte URBAN és 

on trobem la proposta general d’aquests, però el seu grau de definició no ens permet fer una avaluació ri-

gorosa al respecte de l’accessibilitat. De fet, la zona de major complexitat topogràfica coincideix amb la de 

menor definició en planta, ens referim a la futura plaça del rellotge, actualment el tram del c/de la Llosa que 

connecta amb el c/Palamós. A les oficines del Programa URBAN de TN no disposen d’informació més deta-

llada, ja que, conforme ens van explicar els seus tècnics, aquesta fase de projecte la gestiona exclusivament 

BAGURSA, sense existir una comunicació fluida durant el procés de generació de la proposta detallada.
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Davant aquesta indefinició i tenint en compte l’estat actual de les relacions entre els representants veïnals i 

els tècnics que elaboren el projecte, cal suposar que les propostes detallades futures seguiran un grau d’ac-

cessibilitat similar al comentat anteriorment, és a dir, que es compliran els requeriments establerts per la 

normativa d’accessibilitat però no s’incorporaran les millores que els veïns van proposar a través dels docu-

ments Trinitat inNova o Ecobarrio Trinitat Nova.

En definitiva, veiem que a nivell d’espai públic, l’excel·lència d’accessibilitat proposada pels veïns no està 

tenint una incidència satisfactòria als projectes que s’estan elaborant dins de l’àmbit U3. No obstant, corres-

ponents a la primera Fase (Chafarinas, parc de la Trinitat o edificacions a l’Oest del c/Aiguablava) sí presen-

ten una major adaptació a les demandes veïnals.

És simptomàtica aquesta darrera qüestió, ja que els moments en que ocorren aquestes dues situacions 

corresponen als diferents moments o intensitats de la participació ciutadana en el procés: quan s’elaboren 

dels projectes de la Primera Fase el PCTN s’hi trobava en un punt àlgid d’activitat, i quan s’elaboren els 

projectes de la Segona Fase aquesta activitat del PCTN ha minvat considerablement, de manera que els 

tècnics de l’administració podien elaborar els projectes executius sense el control ciutadà (el Grup de 

Remodelació feia aquesta tasca), però sí tenint a la seva disposició els documents que recullen la proposta 

veïnal. La pressió veïnal, doncs, serà determinant per a la consideració del projecte Trinitat inNova en aquest 

punt.

Edificis Públics / Equipaments.

Després de 10 anys de l’aprovació del PERI, encara avui no s’ha executat cap dels nous equipaments pre-

vistos en aquest document. Actualment és la iniciativa URBAN l’encarregada de gestionar l’elaboració els 

projectes d’equipaments, així com, la seva execució i, de la mateixa forma que amb la definició dels espais 

públics, els projectes d’equipaments encara no s’han redactat o, si s’estan redactant, aquesta informació no 

està disponible. No hem pogut, per tant, analitzar-los per comprovar el seu grau d’accessibilitat.

Els casos més rellevants d’aquests equipaments previstos son la reconversió de les antigues instal·lacions de 

l’Empresa Municipal d’Aigües en el centre CINA i el equipament socio-cultural de barri, de nova construc-

ció. En ningun dels casos existeix un projecte definit, més aviat, en aquests moments s’estan replantejant 

aspectes com els usos, ubicació, etc, que s’havien establert al PERI, qüestió que provocarà un major retard a 

uns terminis d’execució que actualment ja han sobrepassat en més de 6 anys els previstos inicialment.

Durant la Primera Fase d’intervenció, però, sí es va executar el nou Centre d’Assistència Primària que, 

ubicat al c/Chafarinas al seu extrem en contacte amb Via Flavència, compleix satisfactòriament amb els 

requeriments d’accessibilitat propis d’un centre actual d’aquestes característiques. De fet, és un dels equipa-

ments amb millor acceptació per part de l’opinió dels veïns.

Respecte dels equipaments ja existents abans de les obres de remodelació, els veïns proposaven efectuar les 

intervencions necessàries per adaptar els locals on s’ubiquen, possibilitant així que tothom independentment 

de les seves capacitats, en pugui fer ús. Cal recordar aquí el característic sobreenvelliment de la població del 

barri i que és aquest col·lectiu un dels destinataris principals dels serveis públics.
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Per centrar-nos en els elements més representatius d’aquests equipaments, comentarem que els serveis 

ubicats al voltant de l’illa del mercat no han sigut objecte de cap intervenció destinada a fer-los accessibles. 

Així els locals de l’AVV ubicats aquí i que alberguen gran part dels serveis que ofereix el barri, presenten 

multitud de trams d’escales, en molts casos amb amplades menors de 80cm, no existeix cap ascensor, les 

portes son estretes i alguns espais de dimensions molt reduïdes. La solució a tots aquests inconvenients, 

però, sembla que passaria per ubicar totes aquestes dependències a una local que presenti millors condicions 

de partida, ja que l’adaptació dels actuals locals resultaria excessivament costosa.

El propi mercat sí que presenta un bon nivell d’accessibilitat en tot el seu recorregut. És un local ubicat a 

peu de carrer amb entrada des de Chafarinas, que amb la remodelació d’aquest carrer es van eliminar tots 

els desnivells preexistents a l’accés.

En definitiva, hem de concloure que els equipaments son un dels punts que han estat més desatesos a la 

planificació de les obres de Remodelació i, conseqüentment, la incidència de la proposta veinal aquí ha estat 

molt baixa o nul·la.

- L’espai públic, “estancial” i naturalitzat. El tractament de l’espai públic ha d’estar basat en l’habitabi-

litat; els carrers, places, patis i espais interblocs comptaran amb mobiliari urbà de qualitat i arbrat que 

afavoreixi la regulació climàtica; les voreres seran generoses i les calçades estrictes. La vegetació exis-

tent s’ha de conservar en la mesura del possible i mantenir-la adequadament. A més, es crearan corre-

dors naturals en continuïtat amb l’entorn de la Muntanya de Collserola amb la intenció d’incorporar els 

processos naturals a l’espai urbà (Trinitat inNova, 2000)

Com abans, en aquest punt tractarem per separat la part construïda de la no construïda. De l’àmbit d’actu-

ació U3, corresponent al PERI, avui en dia trobem tan sols al voltant d’un 25% dels espais públics executats. 

De la fase anterior tractarem el c/Chafarinas i el parc de la Trinitat com a elements representatius.

Part construïda.

Tant el Parc de la Trinitat com el c/Chafarinas presenten un tractament que respon satisfactòriament a la 

proposta del PCTN. Son espais tancats al transit rodat, la vegetació està ubicada de forma que es generin 

espais amb bona regulació climàtica, alternant arbrat de fulla perenne i caduca per respondre a les diferents 

necessitats al llarg de l’any. El mobiliari es situa coordinadament sota aquesta vegetació i, al ser espais tan-

cats al transit, es generen llocs propicis per a la vida social.

A dins de l’àmbit U3, l’únic espai de plaça construït actualment, és l’existent entre els blocs d’habitatges B i 

D. A banda d’aquest, també esta executat el carrer Aiguablava en la seva totalitat i el carrer Palamós parci-

alment.

En quan a l’espai entre blocs, aquest presenta un caràcter clarament urbà, on la pavimentació dura estructu-

ra l’espai i les zones vegetades es situen a dins d’aquesta configurant àrees enjardinades de diferents mides, 

talussos o simplement escocells. L’arbrat (actualment encara de petit port) no és abundant i es distribueix 

formant un petit grup en la zona central de la plaça. Una de les qüestions que destaca és l’evidència d’un 

manteniment deficient que està provocant situacions d’abandonament en uns jardins construïts recentment.
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En quan al mobiliari urbà, el que més destaca d’aquest espai és la inexistència absoluta de bancs i cadires. 

Es dificulta així que aquest pugui convertir-se en un lloc de trobada i intercanvi dels veïns, funcions primor-

dials que havien de complir els espais públics segons els documents Trinitat inNova i Ecobarrio Trinitat Nova. 

Tanmateix, segons la investigació feta, l’eliminació d’aquest mobiliari fou una demanda expressa dels propis 

veïns d’aquests blocs, qüestió que abordarem amb més deteniment a les Conclusions del present treball.

En quan als carrers Aiguablava i Palamós, tots dos presenten una secció similar, però amb distinta dimen-

sió, on les voreres Est incorporen, a més del carril bici, una doble línia d’arbrat amb bancs col·locats també 

en línia, intercalats amb els arbres. Aquesta és una disposició que trobem reiterades vegades a la ciutat de 

Barcelona on podem comprovar que l’alternança d’arbrat de fulla caduca i perenne, com és el cas, genera un 

confort climàtic adequat al llarg de l’any. La disposició, però, dels bancs de forma lineal, sense trencaments i 

sempre orientats a la mateixa direcció, no és la més adequada per afavorir les situacions de reunió i vida so-

cial. A més, al cas del c/Palamós, aquests bancs es situen de cara al carril bici i a pocs centímetres d’aquest, 

impossibilitat la interacció entre una persona que estigui asseguda i altra dempeus.

Part no construïda.

De nou, la informació més actualitzada disponible sobre la futura configuració dels espais públics del barri 

la trobem a la planta general del programa URBAN. A aquesta es pot apreciar una disposició de paviments 

que combina les zones dures amb toves, amb una elevada proporció d’aquestes últimes, sense detallar, però, 

el seu tractament final. En quan a l’arbrat, la planta transmet una doble situació; als vials es denota una 

intenció clara de configurar alineacions, suggerint els diferents ports dels arbres, les distàncies o marc de 

plantació, etc. En canvi, a la resta d’espais públics, l’arbrat es disposa de manera confusa, sense estructura 

espacial i amb una quantitat d’elements més bé escassa. No apareix tampoc cap mecanisme que contempli 

la conservació de l’arbrat existent al barri, de manera que la tendència seguirà sent la de fer “tabula rasa” 

substituint la pràctica totalitat de l’arbrat adult per nous exemplars joves amb la conseqüent minva de qua-

litat. Finalment, aquesta planta no contempla el mobiliari urbà, ja que es tracta d’un nivell de definició més 

general. S’hauria d’esperar a la definició de cada projecte concret per conèixer el seu tractament.

La demanda d’un espai públic naturalitzat i que afavoreixi la vida social comunitària que estableix el PCTN 

es conseqüència de l’estratègia de potenciació dels recursos endògens del barri, en aquest cas, la introducció 

a la ciutat dels processos naturals provinents de la proximitat amb Collserola i el foment de la cohesió social 

que, ja de per sí, compta amb una forta tradició al barri.

Segons el que hem vist a l’anàlisi anterior, la dinàmica actual en la concepció dels espais públics del barri 

s’assimila més bé a la forma habitual en que Barcelona tracta aquests espais (garantint un mínim de quali-

tat), que a un tractament específic que respongui satisfactòriament a la proposta elaborada pels veïns.

No obstant això, sí que podem advertir que apareixen alguns aspectes que son conseqüència directa de la 

intervenció comunitària:

- Per una banda, una proporció generosa de superfícies enjardinades que al seu moment es van plasmar 

al PERI, d’acord amb les propostes veïnals, i que suposava un augment considerable respecte de la pro-

posta de PERI anterior. 

- I d’altra banda, la diferencia qualitativa entre les actuacions de la Primera Fase (quan la ciutadania 
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participava en el procés de generació dels projectes) i de la Segona Fase, corresponent a l’àmbit U3 

del PERI (moment en que aquesta participació ha minvat i s’ha desestructurat). A les actuacions de la 

primera època es detecta clarament una major atenció a aquests aspectes d’habitabilitat recolzada per 

l’element verd que demandaven els veïns.

Per tant, podem concloure aquí que la incidència ha estat diferent segons les actuacions corresponguin 

al moment de major participació veïnal, on clarament la incidència era major, o a moments posteriors on 

aquesta participació ha minvat, amb una incidència que es pot entreveure en aspectes més generals (definits 

al PERI en la fase anterior), però que al moment de la definició concreta dels projectes s’opta per un tracta-

ment genèric dels espais i sense atendre les propostes veïnals desenvolupades en els documents correspo-

nents.

- Adequació bioclimàtica a les noves edificacions. “Atorgar el caràcter d’experiència pilot en edificació 

bioclimàtica a les àrees de nova edificació y als edificis rehabilitats (Museu de l’Aigua)”. (Trinitat inNova, 

2000)

En coherència amb a proposta d’ecobarri, els veïns, a través de la proposta tècnica, plantegen tota una 

bateria de propostes per als edificis que van des dels sistemes passius com la orientació i els elements cons-

tructius de control climàtic fins a instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar o instal·lacions depuradores 

d’aigües grises a cada edifici.

Totes aquestes propostes s’hi troben exhaustivament detallades als corresponents estudis sectorials on 

s’analitzen diferents alternatives en tots els temes proposats, extraient els pros i contres de cadascuna. 

Aquests documents aniran dirigits als tècnics que desenvolupin cada projecte per que disposin d’aquesta 

informació i els ajudi en el procés de presa de decisions.

Durant el procés de definició del PERI, en el qual els veïns hi participen activament, s’arriba a una solució 

de compromís en quan a la orientació dels blocs d’habitatges en “Z” que respon a diversos factors previstos 

a la proposta veïnal: la bona orientació solar dels habitatges en una tipologia que no devia sobrepassar els 

tres habitatges per replà; que els espais lliures entre blocs tinguessin dimensió suficient per complir el paper 

d’elements estructurants de l’espai públic a escala de barri amb una clara llegibilitat urbana; i que aquests 

espais públics fomentessin la permeabilitat entre la vessant de Collserola i el barri (“corredors naturals”)

Llavors, l’orientació dels blocs d’habitatges, malgrat no ser la millor solució des del punt de vista estricte de 

la orientació solar, compta amb un ampli consens i resol de forma suficient aquesta condició energètica. Així 

doncs, la incidència de la proposta veïnal en aquest punt l’hem de considerar satisfactòria.

Amb l’anàlisi dels edificis construïts trobem que en pocs casos s’ha anat més enllà del propi compliment de 

la normativa vigent (CTE) que regula el funcionament tèrmic de l’edifici a traves de les tipologies de tanca-

ments, proporcions de buits, elements de protecció solar, etc, obligant-nos a concloure que, en termes ge-

nerals, la incidència de la proposta veïnal en aquest punt no ha estat satisfactòria més enllà del consens en 

termes d’orientació dels blocs comentada més amunt.
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Dit això, creiem convenient apuntar la incorporació d’alguns elements que sí han estat satisfets i que, de 

nou, mostren que és gràcies a la pressió veïnal que s’han aconseguit. Com als punts anteriors, la diferencia 

radica entre les actuacions de la Primera i la Segona Fase, que corresponen als diferents moments en l’acti-

vitat del PCTN. Ens referim a la incorporació, als edificis de la Primera Fase d’un espai reservat per a la instal-

lació d’un sistema de depuració d’aigües grises, la incorporació decidida d’elements mòbils de protecció solar 

en façana o la instal·lació de plaques solars d’ACS en un moment en que el CTE encara no era vigent i per 

tant, la seva instal·lació, no era obligatòria. Als edificis de la Segona Fase, en canvi, no trobem cap element 

al respecte, que no estigui establert normativament.

2.- La reforma integral del barri (o l’estratègia urbanística)

La idea d’aprofitar l’impuls de la remodelació d’habitatges per intervenir integralment en els diversos aspec-

tes que presenten deficiències al barri és un dels motius fonamentals per a la creació d’aquest Pla de Desen-

volupament Social i Comunitari.

La proposta ha de “contemplar una intervenció integral que comporti una reestructuració del barri d’acord 

amb les necessitats socials i urbanístiques actuals” i no ser concebuda “per resoldre de manera immediata la 

possibilitat d’alliberar espais per a la construcció dels nous habitatges que han de substituir als afectats per 

aluminosi i altres patologies” (AVV, Al·legacions a MPGM, 2000)

Sota aquesta idea fonamental, l’AVV i el PCTN elaboren una estratègia urbanística basada en la visió global 

del territori i l’aprofitament dels recursos endògens, amb l’objectiu d’augmentar el grau d’autonomia i dina-

misme del barri, equilibrant així les relacions d’aquest amb la ciutat de Barcelona.

Un dels principals problemes que afecta a Trinitat Nova, definit com a tal a partir del Diagnòstic Comunitari 

de 1997 i al voltant del qual es generaran gran part de les propostes del PCTN, és la manca de diversitat 

d’usos existent al barri. A banda del residencial, el barri no disposa de cap oferta cultural ni d’oci rellevant; 

tampoc hi ha una estructura productiva que generi ocupació i la feble estructura comercial es centralitza 

únicament al voltant de l’illa on es situa el mercat. Aquesta situació es percep com la principal causa de la 

fugida del barri de la població “amb possibilitats i expectatives, sobretot joves amb formació, que abando-

nen la precarietat i les incomoditats del barri per traslladar-se a altres llocs que ofereixin més facilitats”. Les 

conseqüències, un progressiu augment de la proporció de gent envellida o sense recursos i, per tant, una 

demanda creixent de serveis públics de tipus assistencial (Diagnòstic Comunitari, 1997).

Per revertir aquesta situació, la proposta del PCTN recollida a Trinitat inNova establirà una sèrie d’actuacions 

basades en la revalorització dels recursos endògens (el patrimoni natural i arquitectònic, la nova xarxa de 

transport públic, la forta cohesió social existent,...) destinades a “introduir elements progressius de millora 

en l’estructura productiva i comercial, i millorar així les relacions del barri i els seus habitants amb l’entorn 

social i urbà del que forma part (districte, ciutat, etc)” (Trinitat inNova, 2000). D’aquestes propostes, les que 

hem considerat més característiques per l’anàlisi de la seva incidència al procés de remodelació dut a terme 

son:

- El projecte CINA i el nou equipament cultural.
- La recuperació paisatgística de la vessant de Collserola en contacte amb el barri
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Per altra banda, sota la mateixa idea d’intervenció integral al barri, el PCTN planteja una sèrie d’actuacions 

destinades, per una banda, a equilibrar les condicions d’habitabilitat internes del barri atenent a les zones 

externes a l’àrea de remodelació i, per altra, millorar les condicions d’accés i contacte amb els seu entorn 

immediat. Aquestes qüestions apareixen de forma transversal als diferents documents de diagnòstic, ja que 

formen part de les reivindicacions històriques dels veïns i, per tant, representen algunes de les deficiències 

urbanístiques del barri des del seu origen.

En aquest punt de l’anàlisi tractarem la incidència que han tingut la proposta de millora dels espais comuni-

taris de les illes d’habitatges de la Obra Sindical del Hogar, articulada a través del document Microurbanis-

mo Participativo, així com les operacions de cosit de vora, destinades a millorar la connexió amb el barri de 

Trinitat Vella i l’entrada al barri per la Via Julia.

- El projecte CINA i el nou equipament cultural de barri.

“Els equipaments han de ser projectats des de la lògica d’un entorn més ampli que impliqui la intercomuni-

cació amb els barris veïns i creï fluxos que dinamitzin les relacions entre la població del barri i del seu en-

torn” (AVV, Al·legacions MPGP, 2000).

La proposta tracta de crear una nova àrea de centralitat situada a l’extrem nord del barri, basada principal-

ment en la incorporació del Centre d’Interpretació de l’Aigua (CINA) i el nou equipament cultural de caràcter 

local (Casal de Barri, biblioteca...) que ocuparia una parcel·la estratègica adjacent al Centre CINA, establint 

vincles entre els dos centres a nivell de contingut. Amb aquesta actuació es persegueixen els següents ob-

jectius generals:

- Generar un pol d’atracció que generi un flux de circulació cap aquest extrem del barri i s’impulsin així 

noves activitats comercials als carrers d’Aiguablava i Palamós. L’aparició d’aquest pol produiria un equi-

libri en la distribució d’activitats, avui concentrada únicament a l’entorn del mercat.

- Sumar-se als equipaments ja existents en aquesta àrea (l’Escola de Conservació i Restauració de Bens 

Culturals de Catalunya, Ateneu 9 Barris i l’Escola de Circ Rogelio Rivel), intervenint de forma que es 

millori la relació entre aquests equipaments i el propi barri.

- Generar així una “porta” cap als barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana, aprofitant la nova 

estació del Tramvia i l’enllaç amb l’estació del metro Trinitat Nova de les línies 3 i 4 (AVV, al·legacions a 

MPGM, 2000)

La proposta del centre CINA, sorgeix dels tallers de participació EASW celebrats en 1999, on van participar 

associacions del barri, veïns, tècnics, urbanistes i polítics. La proposta més votada fou Trinitat Nova: el barri 
de l’aigua, i com a principal element definitori es concretava: “Construcción, en colaboración con la inicia-
tiva privada y aprovechando al actual “edificio de las aguas” –autentica pieza de arqueología industrial- de 
un MUSEO DEL AGUA. El museo debería ser contemplado como un equipamiento de Ciudad, no solo de barrio. 
Se propone integrar la dimensión lúdica con la formativa y educativa, con el objetivo de enmarcarlo en la cre-
ación de una cultura de la sostenibilidad.”
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Aquesta proposta quedarà recollida al document Trinitat inNova, per un barri sostenible, document que re-

presentarà la principal eina dels veïns en el procés de negociació amb les administracions. Fruit d’aquestes 

negociacions, al Diagnòstic de Barri publicat l’any 2002, on es presenta el CINA com un projecte que “pretén 

ser un aspecte innovador que projecti el barri econòmica i socialment, articulant-lo amb la renovació urbana 

de Trinitat Nova”, s’assenyala que “les dinàmiques urbanístiques de la zona han fet que l’Administració mu-

nicipal recolzi el projecte com a eix de centralitat”.

Durant l’any 2002 s’inicia una Escola-Taller que, amb un programa de formació ocupacional i d’inserció 

laboral, s’encarregarà de rehabilitar el cos central de l’Edifici de les Aigües, extraient així les potencialitats 

d’aquest patrimoni com a eina de desenvolupament local. L’última actuació duta a terme aquí ha estat, a 

l’any 2005, la instal·lació als espais exteriors d’una sèrie d’horts urbans que son gestionats pel col·lectiu de 

gent gran del barri i que representa actualment la seva única activitat.

Així, a dia d’avui, trobem que tant el projecte CINA com l’equipament cultural no estan executats i, de fet, 

no existeix en cap cas un projecte arquitectònic definit, ni un programa d’usos, etc... Les úniques concrecions 

establides sobre aquests equipaments les trobem als documents del PERI i URBAN, i ho fan en els següents 

termes:

PERI

El PERI qualifica i ordena el solar de l’equipament cultural d’acord amb els objectius de la proposta veïnal, 

és a dir, ubicant-lo adjacent a l’edifici de les aigües amb la intenció de potenciar la zona com a nova àrea de 

centralitat del barri. D’acord amb els mateixos objectius, la regulació dels blocs “Z” (blocs B, C, D, E i F), en 

el seu tram que configura front al carrer Aiguablava, destina l’ús de les plantes baixes a “terciari” i al carrer 

Palamós també es destinen locals en planta baixa per a l’ús terciari, en aquest cas en la seva façana Est, 

corresponent als blocs G i I.

En quan a la rehabilitació de l’edifici de les Aigües per a la proposta del centre CINA, el PERI ho contempla 

al capítol anomenat “Estudi d’Àmbit Extens”. Com hem vist a l’apartat corresponent de “Documents” del 

present treball, aquest capítol del PERI estableix recomanacions i no obligacions. Així, respecte del centre 

CINA, s’indica el següent:

“- Definició dels límits del solar de l’Edifici de les Aigües i arranjament dels espais que l’envolten”
“- Donar ús a l’Edifici de les Aigües per tal d’evitar el seu progressiu deteriorament. Aquests ús podria ser de 
caràcter lúdic-didàctic aprofitant les infraestructures existents de dipòsits i galeries”

Per altra banda, a l’apartat de Pla d’Etapes, el PERI estableix les fases d’execució únicament dels edificis 

d’habitatges sense fer referència a l’equipament cultural. Destaquem aquesta absència perquè, des del punt 

de vista estratègic, semblaria important que aquestes noves activitats apareguessin en un estadi no final (i 

menys, sense límit) del procés d’execució. Amb l’aparició de les noves activitats derivades dels equipaments 

s’estimularia la desitjada generació de comerços als nous locals ja construïts, estimulant, així mateix, el pro-

pi ritme d’execució dels últims habitatges.
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URBAN

La iniciativa URBAN (2007-2013), per la seva banda, incorporarà com a part de les seves actuacions la 

gestió del projecte i execució del centre CINA però no de l’equipament cultural. No obstant, atenent a la 

situació de “que el barri no disposa de cap equipament sòcio-cultural” i com a mesura transitòria, URBAN 

proposa “la construcció provisional del Casal de Barri i l’Oficina Tècnica del projecte”. Els objectius definits 

per a l’Oficina Tècnica seran els de “coordinar, dinamitzar i garantir la bona marxa del projecte” i, per al Ca-

sal de Barri Provisional, “aglutinar el conjunt de l’oferta sòcio-cultural del barri en un espai que serveixi de 

referència al conjunt de la població”.

En quan al projecte CINA, els objectius que es planteja URBAN estaran relacionats amb la definició dels usos 

de l’Edifici de les Aigües a través d’un procés participatiu, la pròpia construcció del centre o la difusió i pro-

moció de la cultura de la Sostenibilitat, i per a tal escomesa es preveu una dotació econòmica de 630.000€.

És a l’any 2007 quan es redacta aquest document URBAN i, a la “descripció de l’actuació” del projecte CINA, 

s’indica que “la concreció d’aquesta idea central (la sostenibilitat al voltant de la temàtica de l’aigua) en una 

programació estable i un programa funcional determinat caldrà anar-ho detallant a partir de les necessitats 

detectades i els interessos bàsics dels veïns i veïnes de Trinitat”. Doncs bé, segons les declaracions dels 

tècnics de l’URBAN arran d’aquest treball, a maig de 2013, encara està per determinar quins han de ser els 

usos concrets de l’Edifici de les Aigües, indicant que les últimes propostes giren al voltant de “la instal·lació 

de berenadors aprofitant la proximitat de les instal·lacions a la serra de Collserola”.

Al respecte del Casal de Barri provisional i l’Oficina Tècnica del Projecte, URBAN preveu una estimació eco-

nòmica de 680.000€ per a la dotació de les infraestructures i de 800.000€ per a la programació i gestió 

del període 2009-2013. Al igual que al cas del centre CINA, al propi document ja s’anomena la possibilitat 

d’ubicar aquest espai a les instal·lacions d’una escola bressol en desús propietat de la parròquia i, a dia 

d’avui, segons el que comenten els tècnics, encara no s’han tancat els acords amb la parròquia que farien 

possible la seva instal·lació.

Hem de concloure, per tant, que la incidència de la proposta veïnal en quan a la creació d’aquesta nova àrea 

de centralitat la podem considerar efectiva, en part, en la mesura que s’han establert les bases per a la seva 

realització: El PERI fixa les determinacions sobre la ubicació de l’equipament cultural  i els locals comercials 

en els termes comentats anteriorment i s’aconsegueix el recolzament de les administracions per a la realit-

zació del centre CINA, establert amb el programa URBAN.

No obstant, l’anàlisi de la realitat actual, marcada per la situació d’estancament dels projectes d’aquests 

equipaments, ens obliga a concloure que la proposta veïnal no ha tingut, fins al moment, una incidència 

efectiva i que, la hipòtesi d’una futura realització del CINA en els termes que avui s’estan barallant, proba-

blement no canviaria la situació. Aquesta conclusió s’argumenta al comparar les condicions de context ac-

tuals amb les del moment en que es va proposar el Museu de l’Aigua. Si abans, la proposta estava articulada 

en una estratègia general de dinamització i dignificació del barri, impulsada per una intensa implicació de 

la ciutadania i del PCTN, ara, aquesta activitat la trobem significativament minvada i les actuals propostes 

al voltant de la instal·lació de berenadors indicarien un abandonament tant d’aquelles estratègies generals 

com dels seus objectius més importants.
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- La recuperació paisatgística de la vessant de Collserola en contacte amb el barri

“Cal vincular l’espai forestal i de verd urbà de Collserola adjacent al barri per tal de crear un espai lúdic, apte 

també pels barris del voltant. Per dur a terme aquesta escomesa cal definir els usos adients per aquests es-

pais i solucionar el caràcter residual d’aquesta zona, fruit de la manca d’una intervenció urbanística adequa-

da” (AVV, al·legacions a MPGM, 2000).

De l’estudi sectorial Suelo y verde urbano, niveles sonoros y zones ecológicas (Ecoinstitut Barcelona), s’ex-

treu que Trinitat Nova i el seu entorn immediat disposa, en comparació amb la resta de Barcelona, d’una 

diversitat ecològica destacable, que seria necessari preservar i desenvolupar per afavorir un model de barri 

sostenible. Amb especial atenció als prats i matolls contigus al sector nord-oest del barri, que actuen com a 

interfase entre els hàbitats de Collserola i el teixit urbà esmorteint els seus impactes (Ecobarrio, 2003)

La intenció és aprofitar un espai amb un alt valor natural i en contacte directe amb el barri que, malgrat 

que en aquell moment es trobava en un procés de degradació produït per la ubicació creixent de diferents 

infraestructures, representa un dels signes d’identitat del barri. A més a més, aquesta intervenció representa 

un dels principals elements de regeneració del barri que, junt al centre CINA, hauran de generar les noves 

activitats i renovar la imatge del barri respecte de sí mateixos i de la resta de població de Barcelona.

Els objectius específics perseguits amb aquesta proposta, son:

- Configurar una “Porta de la ciutat de Barcelona cap a Collserola”. A través d’un bon tractament pai-

satgístic, aquest lloc pot esdevenir com una gran zona d’esbarjo, dirigida a usuaris de dins i fora del 

barri i, gràcies a la proximitat de les noves estacions de Metro, una mena d’intercanviador modal 

de referència des d’on iniciar diferents rutes senderistes cap a la muntanya (Trinitat inNova, 2000).

- Acomplir el paper clau que juga aquest espai per a la naturalització de l’espai públic i la creació de 

corredors naturals, elements prioritaris del projecte d’ecobarri (Ecobarrio Trinitat Nova, 2003).

- Actuar sobre les infraestructures existents, principalment reduint la presència de les torres i el 

cablejat elèctric d’alta tensió de la propera Subestació Elèctrica i aprofitant les grans plataformes 

resultants dels dipòsits de l’empresa ATLL per a l’ús públic (Diagnòstic Comunitari, 1997 i altres).

Al llarg de tot aquest procés s’han plantejat multitud de propostes per a la vessant de Collserola que intro-

dueixen activitats de caràcter lúdic i esportiu destinades tant als habitants del barri com de fora d’ell: la 

recuperació i millora del camp de futbol desaparegut amb les darreres ampliacions dels dipòsits d’ATLL, la 

creació d’unes instal·lacions de referència per a la pràctica d’escalada o la recuperació paisatgística incorpo-

rant itineraris d’interès, zones d’esbarjo, etc. son alguns exemples.

Amb tot, la situació en que hem trobat aquesta zona al moment de l’elaboració del treball mostra que enca-

ra no s’ha efectuat cap intervenció. Les grans infraestructures d’acumulació d’aigua han generat modifica-
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cions topogràfiques en la vessant de la muntanya que no han estat tractades posteriorment per millorar la 

seva integració, La Subestació Elèctrica no presenta cap modificació i els límits  amb els edificis de la Prime-

ra Fase del c/Aiguablava la trobem resolta de forma abrupta amb una simple tanca.

Segons el que s’ha pogut esbrinar a través de les converses amb components del Grup de Remodelació, en 

aquests moments no existeix cap negociació amb l’administració que tracti sobre el projecte de regeneració 

d’aquest espai, per tant, l’únic document de caràcter oficial on hi trobem referència i a partir del qual hau-

rem de comprovar la incidència de les propostes veïnals, és el PERI.

El PERI incorpora al capítol de recomanacions “Estudi d’Àmbit Extens”, dues fitxes dedicades a la franja de 

contacte entre Collserola i el barri i al tractament paisatgístic de de la vessant de Collserola. En aquestes, de 

manera succinta, es comenta la conveniència de millorar la presència de Collserola al barri, creant recorre-

guts lúdic-educatius de connexió que incorpori àrees d’estada en l’àmbit més proper i la creació de recorre-

guts de passeig amb miradors i zones d’ombra que millorin el perfil des del barri, o l’estudi d’escorrenties i 

possibilitat d’emmagatzematge d’aigües per a la zona de la vessant de la muntanya.

D’aquesta manera, es comprova que la incidència de la proposta de recuperació paisatgística de la vessant 

de Collserola ha estat pràcticament nul·la i, per tant, aquells objectius que perseguia, directament relacio-

nats amb els aspectes de sostenibilitat ambiental i la dinamització del barri, s’hi troben avui lluny de poder 

ser realitzats.

- Microurbanismo participativo.

En el marc del PCTN es desenvolupen altres iniciatives que es consideren necessàries per millorar les condi-

cions de vida del barri i que també es situen fora de l’àmbit de remodelació U3. En aquest cas, com a experi-

ència més representativa, ens centrarem en les que es van recollir al document Microurbanismo Participativo 

en el qual es recull els resultats del treball dut a terme en setembre de 2000, mitjançant una metodologia 

participativa, per recollir els diagnòstics i les propostes dels veïns de les 6 illes del Patronato Municipal de la 

Vivienda, destinades a millorar els seus espais comunitaris.

Les propostes elaborades suposen, en general, actuacions de menor entitat, com ara, la substitució de mu-

rets de formigó per baranes per millorar la permeabilitat visual, incorporar rampes per salvar els desnivells 

o millorar la disposició i el manteniment de la vegetació, els paviments i mobiliari urbà. Puntualment es 

proposen actuacions de més calat però sempre justificades: l’exemple més clar, el soterrament del centre de 

transformació elèctrica situat al bell mig d’una d’aquestes illes.

Aquesta iniciativa es desenvolupa en el moment en que l’Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària 

per a la rehabilitació dels edificis d’aquestes illes amb la intenció de que s’aprofiti aquest impuls per a resol-

dre també els espais comunitaris, deficitaris d’aquestes qüestions durant molt de temps. Es plantejava així 

una millora des del punt de vista de la eficiència (aprofitar la presencia d’equips i operaris) i de la satisfacció 

dels veïns (per a la proposta havien participat pràcticament tots els veïns afectats).

No es va aconseguir, però, que l’Ajuntament aprovés aquelles actuacions en aquell moment. Més endavant, 

durant el procés de negociació del PERI, es va demanar que aquest document incorporés aquesta demanda 
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i, de nou, com que estava fora de l’àmbit d’actuació U3, el PERI ho incorpora al capítol de recomanacions 

“Estudi d’Àmbit Extens” amb una fitxa molt resumida anomenada “microurbanisme” i sense reflectir-se en 

propostes concretes d’intervenció a dins del propi document.

Actualment trobem que en algunes d’aquestes illes s’han efectuat operacions de millora que responen parci-

alment a les demandes dels veïns: en alguns casos s’han instal·lat rampes i zones de jocs infantils i, en ge-

neral s’ha millorat en manteniment de la vegetació. Fins i tot, de forma puntual, s’han substituït els murs de 

formigó per baranes. Segons s’ha pogut comprovar, aquestes actuacions han estat realitzades pels serveis de 

manteniment de la oficina tècnica del Districte 9 Barris. La incidència d’aquestes actuacions respecte de les 

demanes veïnals ha estat molt parcial, ja que, les millores no abasten la totalitat de les illes, de fet, en molts 

casos trobem zones no accessibles o mobiliari urbà en mal estat de conservació. Les operacions de major 

calat, com ara el soterrament de transformació, tampoc s’han realitzat.

- Operacions de cosit de vora

Una de les principals qüestions reiterada a través dels diferents documents de proposta elaborats pel PCTN, 

és que la localització del barri “en una posición centralizada con respecto del distrito de Nou Barris, le con-

fiere unes condiciones idóneas para convertirse en área de nueva centralidad en relación con Roquetas y 

Torre Baró, por un lado y Prosperidad y Via Julia por el otro” (Trinitat inNova, 2000). La nova connectivitat 

del barri i la presència de serveis i equipaments d’escala de Districte a Trinitat Nova (Ateneu Nou Barris, 

Escola de Circ, el futur CINA o la futura activitat comercial) serien alguns dels elements sobre els que es sus-

tenta aquesta idea i les seves propostes relacionades.

Els problemes detectats en aquest sentit es refereixen principalment a la desarticulació existent entre el 

barri i els elements situats al seu contorn: Els equipaments situats per sobre del c/Aiguablava (Ateneu Nou 

Barris, Escola de Circ, Policia, Escola de Restauració i CEIP Sant Josep), la vessant de Collserola, o els barris 

veïns com Roquetes, Via Julia o Trinitat Vella.

Ens centrarem aquí en les propostes de millora de l’articulació amb Trinitat Vella i la connexió amb Via Julia 

i com a elements més característics degut al grau de desenvolupament de la proposta (cas de Trinitat Vella) i 

per l’interès en l’aprofitament d’oportunitats (cas de Via Julia).

Millorar l’articulació amb Trinitat Vella, suposa millorar la relació del barri amb l’Avinguda Meridiana, “via 

que genera els majors impactes ambientals i la major barrera urbana de Trinitat Nova” (Ecobarrio, 2003). Al 

document Ecobarrio és on trobem les “recomanacions de disseny” més desenvolupades destinades a millorar 

aquesta situació:

- Es proposa que la Meridiana tingui un tractament de via urbana i no d’autovia al seu pas per Tri-

nitat Nova, és a dir, que es converteixi en una via mes lenta a través de la reducció de l’ample de 

carril, la incorporació de semàfors o la resolució els creuaments al mateix nivell. En realitat, aques-

ta opció suposa tan sols aplicar el mateix disseny que ja té uns centenars de metres més endins, a 

l’alçada del creuament amb Rio de Janeiro.
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- Amb això, es permetria efectuar operacions de permeabilitat entre els dos marges facilitant la con-

nexió de vianants i ciclista entre Trinitat Nova i Trinitat Vella.

- Una solució del tipus de l’efectuada a l’altre extrem del barri, amb el seu contacte amb Prosperitat, 

on s’ha soterrat un tram de la Ronda de Dalt, facilitaria considerablement la permeabilitat i supo-

saria una mesura de reducció del soroll, millorant la qualitat de vida del barri.

L’altre punt a tractar és l’accés al barri des de Via Julia. Aquesta, malgrat representar la via d’entrada més 

important al barri amb vehicle motoritzat, la seva lectura és molt confusa, ja que la percepció primera seria 

la d’estar sortint de la ciutat en compte de la d’entrar a un altre barri (Trinitat inNova, 2000). A ambdós 

marges trobem grans superfícies de formigó que es destinen a l’aparcament de cotxes, una d’elles (a l’Oest) 

serveix al mercat de Montserrat i l’altra (a l’Est), d’aparcament lliure, ocupa un gran solar triangular. Aquest 

últim, sempre ha estat considerat pel PCTN com una de les principals àrees d’oportunitat destinades a millo-

rar aquest punt a través de la incorporació d’un equipament esportiu d’escala metropolitana, constituint així 

una vertadera porta d’accés al barri en aquest extrem.

Sota aquestes premisses i aprofitant la intenció de la Federació Catalana de Patinatge de construir un pa-

tinòdrom de grans dimensions en la zona, l’AVV de Trinitat Nova, l’esmentada Federació i l’Ajuntament de 

Barcelona acorden una permuta de qualificacions urbanístiques entre aquest solar i la zona nord del parc 

de la Trinitat que permetrà, per una banda donar continuïtat a la zona enjardinada fins al c/Aiguablava i per 

altra, dotar del suficient sol edificable al solar triangular per a la construcció de l’equipament. Aquest acord 

dona lloc a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità “d’ordenació detallada d’equipament al carrer 

Aiguablava i jardins Trinitat Nova” de 1997.

Son dues propostes els òrgans de decisió de les quals s’hi troben considerablement distants de l’àmbit 

d’aquest procés. Hagués calgut una decidida voluntat de l’Administració per coordinar diferents departa-

ments i aquests amb altres entitats externes, per prendre en consideració ferma aquestes propostes. Com 

hem vist als punts anteriors, però, la implicació administrativa en aquest procés no ha assolit en cap mo-

ment el nivell que caldria.

En conseqüència, el que trobem avui en aquests punts ens mostra que la proposta veïnal no ha tingut una 

incidència efectiva, ja que la connexió des de Via Julia no presenta cap canvi i la connexió amb Trinitat Vella 

continua resolent-se únicament a través de Pont de Sarajevo.
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4.- La proposta d’Ecobarri (o la estratègia política)

“Para ser sostenible, el desarrollo urbano y territorial debe ser planificado”

“La operación Ecobarrio de Trinitat Nova debería reformularse como el buque insignia de un proceso innova-

dor de remodelación de la periferia barcelonesa más desfavorecida, destinado a saldar de forma definitiva la 

deuda de planeamiento pendiente” (Ecobarrio, 2003).

La primera proposta d’ecobarri apareix l’any 1999 amb les conclusions dels tallers EASW i va desenvolu-

pant-se fins l’any 2003 donant lloc a la publicació del document Ecobarrio Trinitat Nova, a aquest moment 

la proposta s’ha consolidat i ha assolit un alt grau de complexitat que compren multitud de factors.

En ella s’engloben totes les propostes urbanístiques, econòmiques, socials i educatives plantejades pel Pla 

Comunitari i les reforça i cohesiona al situar-les sota el concepte marc de la Sostenibilitat.

A partir d’un planejament urbanístic sostenible s’estableixen les bases per introduir una nova activitat pro-

ductiva al territori amb clares repercussions en la economia local i l’ocupació, però també en allò social, 

educatiu i cultural. Treballant sota aquest concepte, el PCTN desenvolupa des de molt aviat propostes i ac-

tivitats que establiran llaços fructífers amb aquestes “dimensions”: l’esforç continuat per informar i implicar 

al màxim nombre de ciutadans possible en el procés de transformació urbanística, la implantació amb èxit 

de matèries dedicades a l’urbanisme i la sostenibilitat en les escoles de primària del barri o la proposta de 

creació d’un Mòdul Formatiu a l’institut dirigit a la formació de tècnics en instal·lacions i infraestructures 

urbanes de caràcter ecològic, son bon exemples de la capacitat transformadora del Projecte d’Ecobarri.

La proposta aplica una intel·ligent estratègia per revaloritzar els “escassos” recursos existents al barri (la 

cohesió social, la proximitat amb Collserola, les antigues instal·lacions de l’aigua,...), dotant-los d’una nova 

dimensió i convertint-los en la base de les noves expectatives. I, alhora, suposa una potent forma de dignifi-

car el barri eliminant l’estigma de marginalitat que ha tingut sempre i atorgant-li una forta identitat a partir 

d’aquests recursos endògens.

Així, a través de la iniciativa “Trinitat Nova, el barri de l’aigua”, es proposa la introducció dels processos 

naturals a l’interior de l’espai públic urbà, amb el protagonisme de l’aigua, proposant estanys i basses de 

depuració en diverses localitzacions, conduint aquesta aigua des de Collserola aprofitant la intervenció 

d’arranjament paisatgístic (el propi PERI suggereix realitzar la canalització de les aigües pluvials en superfí-

cie ocupant part de la via pública). Es proposa que el Centre d’Informació de l’Aigua (CINA), com a peça de 

referència, difongui els valors d’aquest recurs escàs tant als veïns del barri com a la resta de la ciutat i que, 

tot plegat, pugui ser promogut i gestionat des d’empreses socials sorgides del propi barri.

La implantació d’aquest ambiciós projecte no es planteja, però, com una actuació a curt termini sinó com 

una transformació que s’ha d’anar assimilant i consolidant en el temps. Per això, el que el PCTN pretén és un 

Pla Urbanístic que posi la mirada en l’objectiu últim però que permeti una implantació dels elements i infra-

estructures necessàries de forma gradual, és a dir, que “sigui una eina útil per la consecució d’un ecobarri”, 

però mai “un corsé per a l’esmentat objectiu” (Ecobarrio Trinitat Nova). De la mateixa manera, els veïns 

declararan el seu compromís a treballar per una transformació dels seus hàbits cap a la cultura de la soste-



la incidència d’una iniciativa ciutadana en l’agenda i les polítiques públiques de regeneració urbana. el cas de trinitat nova.

98

IncIdèncIa assolIda per la proposta veïnal

els elements d’anàlIsI I la seva IncIdèncIa

nibilitat: “Si las administraciones ponen las infraestructuras que requiere un ecobarrio, nosotros tendremos 

que poner la educación, la cultura y las relaciones comunitarias que un barrio que quiere ser paradigma de 

la sostenibilidad debe autoexigirse a sí mismo” (Rebollo 2002).

En definitiva, amb aquesta proposta el barri de Trinitat Nova oferirà una oportunitat real a les administraci-

ons de Barcelona per posar en pràctica una experiència pilot de sostenibilitat urbana que convertís la ciutat 

en un referent a nivell internacional. I és aquí on radica la vertadera estratègia a nivell polític que introdueix 

el PCTN amb l’objectiu d’involucrar a les administracions i fer realitat la proposta.

Per portar a terme un projecte d’ecobarri com aquest serà necessari, en primer lloc, una inversió econòmica 

major a la inicialment prevista i, en segon lloc i més important, un canvi d’actitud i de les formes de funcio-

nar habitual de l’Administració, establint una coordinació real i efectiva entre les diferents administracions 

i amb la resta d’actors implicats. Des del PCTN, conscients d’aquestes dificultats, dedicaran insistentment es-

forços per a, d’una banda, elaborar una proposta de gran rigor tècnic i, d’altra, aconseguir que les negociaci-

ons s’estableixin amb els representants polítics amb capacitat real de decisió amb la intenció de que aquests 

assumeixin el projecte com a propi i obtenir així la implicació real de les administracions.

Tot aquest treball anirà donant els seus fruits des de l’inici del procés. Així, els episodis mes significatius de 

la incidència d’aquesta estratègia política, son:

- La celebració l’any 1999 dels tallers EASW on, representants polítics, tècnics de l’administració, urbanis-

tes, empresaris i els propis veïns de Trinitat Nova es reuneixen durant dos dies per discutir sobre el futur 

del barri aplicant una metodologia participativa avalada per la Unió Europea. Entre tots consensuen una 

sèrie de propostes on, les més votades, son:

- Trinitat Nova: el barri de l’aigua

- Construïm un barri sostenible

- Apostem per la participació

- La posada en marxa del primer Pla de Desenvolupament Social i Comunitari de Catalunya, amb les fites 

de la publicació del Diagnòstic Participatiu i la celebració dels tallers EASW, fa que diversos polítics 

manifesten l’interès del procés que s’està desenvolupant a Trinitat Nova. Carlos Verdaguer (Gea 21), de-

clararà que “els polítics admeten l’interès de la proposta i es mostren predisposats a portar-la endavant. 

Els tècnics de l’administració, però, mostren sempre una major resistència argumentant limitacions 

econòmiques i tècniques”

- Després d’un llarg procés de negociació, al juliol de l’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona aprova el 

finançament dels Estudis Sectorials de Sostenibilitat Urbana proposats pel PCTN, destinats a dotar del 

rigor tècnic necessari a la proposta d’Ecobarri. En aquests moments “existeix per part de l’Administració 

el compromís de portar endavant el model d’Ecobarri en la seva proposta actual” (Diagnòstic de Barri, 

2003). La partida pressupostaria aprovada per als Estudis és de 240.000€.
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- Al setembre del mateix any 2002, gràcies al treball fet per Gea 21 i amb el recolzament de l’Ajuntament 

de Barcelona, l’Ecobarri Trinitat Nova s’inclou a dins del Projecte Europeu Ecocity, finançat pel Cinqué 

Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament de la Unió Europea. En aquest programa, tan sols es 

seleccionen 6 projectes a tota Europa, els requisits dels quals serà el seu caràcter innovador i el rigor en 

el desenvolupament de la proposta.

- L’any 2003, amb motiu de la presentació del projecte Ecobarri Trinitat Nova en el Fourth Workshop del 

projecte Ecocity, realitzat a Tampere (Finlàndia), el tècnic de la Unió Europea encarregat d’avaluar l’es-

tat general d’Ecocity manifesta gran interès pel projecte de Barcelona, afirmant que “respon clarament 

a les directrius europees en aquest àmbit”. (Ecobarrio, 2003)

Malgrat tot, com hem pogut comprovar als punts anteriors, no només no s’ha aconseguit portar endavant 

la proposta d’ecobarri sinó que, a hores d’ara, no s’han aconseguit realitzar els elements mínims que cons-

tituiria la remodelació urbana per substituir els edificis afectats per les patologies estructurals conforme es 

plantejava en un inici l’Administració.

Segons les declaracions dels representants veïnals i els tècnics del PCTN que van participar en el procés, els 

èxits exposats més amunt han sigut fruit principalment de l’esforç fet pels tècnics vinculats al PCTN, ja que, 

per part de les administracions “constantment s’ha rebut com a resposta enganys i promeses incomplides. 

Hem tingut que estirar de les administracions tot aquest temps perquè es posessin a treballar” (Céspedes, 

2000), afirmant també, que aquestes mai no han cregut amb la proposta de transformació cap a un barri 

sostenible.

En definitiva, hem de concloure que la proposta veïnal per provocar un canvi en l’actitud en l’Administració 

orientada a realitzar decididament el projecte d’ecobarri no ha tingut una incidència efectiva.
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CONCLUSIONS

Després de la investigació realitzada, l’única conclusió vàlida és que a Trinitat Nova el Pla 

Comunitari i la seva proposta Per un barri sostenible no aconsegueix incidir ni en l’agenda ni en les 

polítiques públiques de Regeneració Urbana. Si pensem en elles com si fossin un arbre, pot ser el PCTN el va 

torçar mentre exercia pressió. Després, però, l’arbre va tornar exactament a la posició inicial.

Com hem vist, durant la Primera etapa del PCTN s’aconsegueixen algunes millores en la configuració de l’es-

pai urbà que es va executar llavors. El PERI introdueix determinacions que, a nivell estructural, compleixen 

els criteris del PCTN, però es revela com un instrument insuficient per garantir mínimament la realització 

coherent de la proposta dels veïns si aquests no exerceixen un control constant en les fases posteriors.

S’aconsegueix finançament per als Estudi Sectorials i incrementar, per millorar la qualitat, el pressupost de 

les obres de remodelació. Operativament, a escala de barri i districte, s’aconsegueix establir una coordinació 

transversal efectiva basada en la recerca de sinèrgies positives, on els serveis públics exerceixen un paper 

fonamental. Fins i tot, aconsegueixen seure a la mateixa taula diferents nivells de govern a negociar, arribar 

a acords o, si més no, a establir certes dinàmiques de diàleg en relació al barri.

Aquest accés al control dels termes de la negociació ve donat, en primer lloc, perquè l’AVV de Trinitat Nova 

es dirigeix a les administracions amb un Projecte, però també, per la constant exigència d’establir el diàleg 

i, no menys important, per les accions reivindicatives, que mai van cessar. En definitiva, els èxits aconseguits 

es deuen en gran part al manteniment d’una forta tensió.

Així van aconseguir compromisos verbals dels Departaments de Política Social i Participació o Medi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya, i van despertar l’interès de diversos representants polítics amb capacitat de 

decisió. Tanmateix, l’Administració no assumeix mai el projecte i, malgrat que en aquell moment Trinitat in-

Nova acabava d’incloure’s al Projecte Europeu EcoCity, quan esclata la crisi interna del PCTN i l’Equip Tècnic 

abandona el projecte, la resposta de l’Administració és, oblidar el tema...

La crisi interna del PCTN 

El conflicte esdevingut entre el l’AVV i l’Equip Comunitari té entre les seves causes l’actitud dels líders tradi-

cionals de l’AVV que, impedint la seva renovació, es resisteixen a “perdre” part del control polític exigit per 

un canvi de model (estructura en xarxa) que no son capaços d’assumir en profunditat, un canvi que implica 

una nova lògica del lideratge que substitueix “control” per “habilitar” i “facilitar” (Blanco, 2002).

No obstant, creiem que la qüestió determinant del “final” d’aquesta experiència ha estat la falta de voluntat 

política per dur-la a terme. A banda dels desgast derivat per la pròpia resistència política a portar endavant 

els diversos projectes elaborats, la complexitat creixent del propi treball del PCTN (coordinació general dels 

Plans Comunitaris que han aparegut a Nou Barris, etc..) i la falta de recolzament institucional fa que s’arribi 

a una situació insostenible per a la gent que està liderant el procés. La crisi entre l’AVV i l’Equip Comunitari 

serà el detonant definitiu, però pensem que l’Administració, en el fons, exerceix una estratègia de desgast 

que, de no canviar-la, difícilment el PCTN hagués pogut continuar i evolucionar.

El “Model Barcelona”, el PCTN i la Iniciativa URBAN.
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Front al “Model Barcelona” de les actuacions de Regeneració Urbana, basades en la implantació de grans 

esdeveniments relacionats amb la cultura, com a premissa transformadora, però aliena a les particularitats 

del lloc per a impulsar el propi esdeveniment, el PCTN, traça una intel·ligent estratègia que, aprofitant els 

recursos endògens (principalment la cohesió social i la vinculació del barri amb Collserola i amb la temàtica 

de l’aigua), planteja també una mena de gran esdeveniment al proposar un Ecobarri que ben bé s’hagués 

pogut convertir en un referent a escala europea.

Relacionant Trinitat inNova (1996) amb els principis en que es basa la Iniciativa Europea URBAN (1994) 

trobem una coincidència notable: la intervenció integral o multisectorial, la eradicació de les condicions de 

pobresa, la participació de la ciutadania, un model bottom-up de gestió i lideratge o la pròpia revalorització 

dels recursos endògens que apuntàvem més amunt. Es fa palès el caràcter pioner de la proposta i, per tant, 

l’efectiva oportunitat que aquesta va oferir a la ciutat de Barcelona de convertir-se en un referent europeu 

d’aplicació d’aquesta innovadora metodologia.

Per intentar entendre, doncs, la rígida resistència a portar a terme aquesta proposta, tornarem a la com-

parativa entre les actuacions del “model Barcelona” i aquesta. Una diferència que trobem és que, així com 

al primer –d’acord amb les seves veus crítiques-, encara que es proclamaven com actuacions de caràcter 

cultural, sempre han suposat operacions d’un alt interès econòmic-especulatiu, a Trinitat Nova, entre els 

agents urbans implicats a la actuació, no van haver mai grans inversors o representants del capital financer 

i tampoc va representar aquesta una actuació estratègica des del punt de vista turístic o especulatiu. El gran 

esdeveniment que plantejava el PCTN era, doncs, purament cultural.

La obligatorietat de la iniciativa bottom-up?

La investigació feta ens ha permès comprovar que tant el Pla Comunitari com la pròpia proposta urbanística 

i estratègica pensada per la transformació del barri, s’ha realitzat gràcies a les sinèrgies entre els compo-

nents de l’Equip Comunitari, els líders veïnals i una sèrie de tècnics i urbanistes externs que s’han implicat -i 

fins i tot entusiasmat- en una proposta que els estimulava professionalment.

Per tant, no seria correcte identificar correcte identificar la proposta completa d’ecobarri amb el desig di-

recte dels veïns. Un procés bottom-up com aquest no es basa en l’actuació dels veïns “en solitari” sinó en 

el treball conjunt amb altres tècnics i professionals capaços d’implicar-se i il·lusionar-se en un projecte que 

persegueix la millora d’un territori i d’una gent. Els veïns, això sí, hauran de participar en el lideratge del 

procés.

S’estima que per aconseguir crear cultura comunitària i elaborar així projectes que qualitat, és perfectament 

possible a través d’un procés top-down, és a dir, on son les administracions qui, amb voluntat real de canvi, 

implementen programes de qualitat amb tècnics competents, que siguin capaços d’estimular les il·lusions i 

la creença que és possible millorar les condicions de vida a través d’un procés participatiu. Però, per fer cre-

ïble aquest procediment, seran necessàries mostres de voluntat. Pensem que amb Trinitat Nova, les diferents 

Administracions de Barcelona van rebutjar una d’aquestes oportunitats que, com hem vist, presentava mul-

titud d’avantatges.
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1.- EL TRACTAMENT D’ALLÒ CONSTRUÏT

EXCEL·LÈNCIA EN QÜESTIONS 
D’ACCESSIBILITAT.

INCIDÈNCIA

SI NO

Estructura urbana

El PERI estableix una reestructura-
ció topogràfica general per millo-
rar pendents.

Primera Fase 
Espai públic

Les actuacions corresponents a la 
Primera fase (c/Chafarinas i Parc 
de la Trinitat) incorporen criteris 
d’accessibilitat tant en la mobi-
litat com de claredat espacial i 
visibilitat

No està prevista cap modificació 
del perímetre de l’equipament 
escolar Sant Jordi. Aquest consti-
tueix una important barrera en el 
Parc que aïlla l’àrea PERI (U3) de 
la zona del mercat.

Àmbits PERI i URBAN 
Part construïda (25% U3)

Espai públic

L’espai públic entre els blocs “Z” 
–l’únic construït fins al moment- 
contempla un itinerari accessible 
a base de rampes.

Els recorreguts d’aquestes rampes 
son llargs i tortuosos. Mala per-
meabilitat longitudinal i transver-
sal d’aquest espai.

Àmbits PERI i URBAN 
Part no construïda (75% U3)

Espai públic

La major part dels espais públics 
de la U3 no construïts, encara no 
estan definits i no està prevista 
més participació social. Previsi-
blement, els criteris del PCTN no 
seran incorporats.

Primera Fase
Equipaments nous

Remodelació existents

El CAP, construït a la Primera Fase 
acompleix satisfactòriament els 
criteris d’Accessibilitat i represen-
ta un equipament ben valorat pels 
veïns.

No s’han efectuat reformes en 
els locals on s’ubiquen els serveis 
existents. Els mateixos de l’AVV, 
punt neuràlgic del barri, no son 
accessibles.

Àmbits PERI i URBAN Equipa-
ments

Els principals equipaments pre-
vistos al PERI i a URBAN, centre 
CINA i Casal de Barri no estan 
executats, acumulant un retard 
de més de 6 anys segons el pre-
vist. Tampoc existeix un projecte 
definit.

TAULA RESUM INDICADORS
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els elements d’anàlIsI I la seva IncIdèncIa

L’ESPAI PÚBLIC, “ESTANCIAL” I 
NATURALITZAT.

INCIDÈNCIA

SI NO

Part construïda
Primera Fase

El c/Chafarinas i el Parc de la Tri-
nitat: mobiliari i arbrat ben ubi-
cat; combinació de fulla perenne i 
caduca...

Part construïda
Fase PERI

L’espai construït entre els blocs 
“Z” (U3): caràcter urbà, pavi-
mentació dura i arbrat escàs. No 
incorpora elements de mobiliari 
urbà com bancs o cadires.

Part construïda
Fase PERI

Carrers Aiguablava i Palamós (U3) 
incorporen línies dobles d’arbrat i 
mobiliari urbà adequat.

La disposició d’aquest mobiliari 
urbà (lineal, sempre igual orienta-
ció) no fomenta la reunió i la vida 
social.

Part no construïda
Informació més actual: URBAN

A la planta URBAN, encara que la 
definició mes molt somera, s’intu-
eix un augment de superfície tova 
respecte de les propostes anteriors 
al PERI vigent

Atenent a la dinàmica portada fins 
ara, ens fa preveure que els pro-
jectes no aplicaran els criteris de 
Trinitat inNova degut a la manca 
de implicació ciutadana.

ADEUACIÓ BIOCLIMATICA A LES 
NOVES EDIFICACIONS

INCIDÈNCIA

SI NO

En general

No s’estan aplicant els criteris de 
bioclimatisme establerts a Trinitat 
inNova. Tan sols compliment del 
CTE.

Primera Fase

En aquesta sí va haver una inci-
dència en quan que es van incor-
porar espai reservat per instal·la-
ció de depuració d’aigües grises. 
També sistema solar d’ACS quan la 
normativa no ho obligava

1.- EL TRACTAMENT D’ALLÒ CONSTRUÏT



105

Paco casanova Meseguer

2.- LA REFORMA INTEGRAL DEL BARRI

CINA I EL NOU EQUIPAMENT CUL-
TURAL.

INCIDÈNCIA

SI NO

En general

No estan executats. No existeix 
encara avui un projecte definit de 
cap dels dos.

PERI
Àrea de centralitat

El PERI estableix les bases: ubica 
l’equipament cultural adjacent al 
CINA i ubica baixos comercials als 
carrers Aiguablava i Palamós

El PERI no fa menció a un termini 
d’execució de l’equipament Cul-
tural. L’Àrea de Centralitat no es 
produeix sense els equip.

URBAN
CINA

Destina un pressupost per al CINA 
de 630.000€ per a gestió i execu-
ció en el període 2007-2013.

A dia d’avui (2013) encara no 
existes un projecte definit

URBAN
CINA

NO és competència seva la gestió 
i execució del Casal de Barri però 
si un espai provisional i la oficina 
tècnica. A dia d’avui encara no hi 
ha acord sufient per portar-ho a 
terme.

RECUPERACIÓ PISATGÍSITICA DE 
LA VESSANT DE COLLSEROLA

INCIDÈNCIA

SI NO

PERI

Al capítol “Estudi de l’Àmbit Ex-
tens” dedica dues fitxes al tracta-
ment paisatgístic d’aquesta zona.

Aquestes fitxes son “recomana-
cions”. El contingut és excessiva-
ment succint.

Altres acords

No existeix, avui en dia, cap nego-
ciació que intenti una intervenció 
en aquesta zona. 

MICROURBANISMO PARTICIPA-
TIVO

INCIDÈNCIA

SI NO

PERI

Al capítol “Estudi de l’Àmbit Ex-
tens” dedica una fitxa a aquestes 
intervencions.

Té el caràcter de recomanació i 
la informació és excessivament 
resumida. No reflecteix propostes 
concretes.

Actualment

En el marc de les actuacions de 
manteniment dels serveis tècnics 
del districte, s’han realitzat millo-
res coincidents amb les demandes 
del document

No s’han tractat d’operacions de-
cidides i d’acord amb els criteris 
del document, son puntuals i de 
poca entitat.

OPERACIONS DE COSIT DE VORA

INCIDÈNCIA

SI NO

Articulació amb Trinitat Vella

No s’ha realitzat, ni existeix cap 
negociació al respecte, una millora 
d’aquesta articulació en el sentit 
definit a Ecobarrio.

Accés Via Julia. Solar triangular

No s’ha avançat en la gestió o 
concreció del possible equipament 
del solar triangular.
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LA PROPOSTA D’ECOBARRI

INCIDÈNCIA

SI NO

URBAN contempla la realització 
del Centre CINA

El CINA no s’ha realitzat i les es-
tratègies al voltant de l’Aigua no 
estan vigents.

Es realitzen els tallers EASW i el 
PCTN aconsegueix incidir en la co-
munitat i establir una coordinació 
transversal a nivell de barri.

Les administracions amb poder de 
decisió sobre els projectes impor-
tants del PCTN no realitzan aques-
ta coordinació munltinivell.

Finançament dels Estudis Secto-
rials com a mostra de l’existència 
de compromís

Els compromisos son sempre ver-
bals i amb Departaments diferents 
al d’Urbanisme.

Incorporació en el Projecte Euro-
peu Ecocity

Els èxits aconseguits han estat 
sempre a base d’”estirar” de les 
Administracions. Un cop cessa la 
tensió cessa la col·laboració.

En termes generals, el projecte de 
Barri sostenible, actualment no 
forma part de les negociacions.
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