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Trinitat Nova 
La renovació participativa i sostenible d’un barri

Data d’inici: 1999

Actors principals

Associació de Veïns
Trinitat Nova - Pla Comunitari
C/ Pedrosa, 21
08033 Barcelona
93.353.88.44
avtrini@teleline.es
http://www.pangea.org/trinova

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Planificació i desenvolupament comunitari de la renovació i millora integral
de Trinitat Nova, arran d’un procés de remodelació d’un barri d’habitatge
social, afectat per greus deficiències urbanístiques i constructives. En un
treball conjunt amb les administracions i els serveis públics, els veïns de
Trinitat Nova s’han proposat el repte col·lectiu de transformar-lo en un 
ecobarri basat en la sostenibilitat tant social i econòmica com ambiental.

objectius de 
l’actuació 

Trinitat Nova és un barri
creat els anys 50 i 60 al
districte de Nou Barris per
fer front a la immigració
laboral a la ciutat, amb la

construcció d’habitatges
socials deficients (superfície
de 30 a 50 m2, amb poste-
riors patologies com ara
l’aluminosi i la carbonatació)

i sense cap planificació
urbanística. Els equipaments
i serveis bàsics arriben a
partir dels 70 a base d’un
fort moviment veïnal.

el barri

L’Associació de Veïns de
Trinitat Nova desenvolupa,
des de l’any 1997, el Pla de
Desenvolupament Social i
Comunitari, orientat a
transformar integralment
les condicions de vida del
barri a través de la partici-
pació ciutadana.
Els veïns, conjuntament amb
les administracions públi-
ques (Ajuntament de

Barcelona i Generalitat de
Catalunya) i els tècnics dels
serveis públics (sanitat,
educació, serveis socials, etc.)
que configuren també la
comunitat local, han elaborat
un diagnòstic col·lectiu de les
deficiències i oportunitats
del barri i, a partir d’aquest,
articulen una proposta
d’actuació en quatre grans
àmbits: l’urbanístic, l’educa-

tiu, el sociocultural i l’econò-
mic, amb la sostenibilitat i la
participació com a eixos
transversals.
El procés es conforma a través
de diverses metodologies
participatives. A més del Pla
Comunitari que en si mateix
ja és un procés participatiu,
fins ara se n’han aplicat
d’altres com DAFOs, tallers
EASW o fòrums deliberatius.

Un procés
participatiu

“Trinitat inNova, per un barri sostenible”
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La participació
converteix un
problema en
una oportunitat
per fer un barri
sostenible.

Àmbit urbanístic
Després d’aconseguir l’any 1999 un conveni
econòmic amb les administracions per a la remo-
delació dels blocs afectats (prop de 900 habitat-
ges), s’ha endegat un procés de negociació sobre
les característiques de les noves construccions i de
l’actuació urbanística.
El Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Trinitat
Nova, aprovat el març de 2002, ja conté alguns dels
criteris proposats pels veïns. A més de la remodela-
ció dels edificis afectats, també incorpora la relació
del barri amb el seu entorn: els barris veïns, la
muntanya de Collserola, així com la creació del
Centre d’Interpretació de l’Aigua (per promoure la
gestió sostenible de l’aigua i constituir-se com un
equipament de referència a la ciutat).
Es treballa perquè s’adoptin criteris de sostenibili-
tat en les noves construccions i projectes urbanís-
tics, i perquè s’elaborin estudis sectorials (aigua,
residus, energies, etc.) que permetin la construcció
d’un ecobarri.

Àmbit educatiu
El Projecte Educatiu de Barri, inclòs en el Pla
Comunitari, preveu l’educació formal, amb l’objec-
tiu de reduir el fracàs escolar i ampliar el període
educatiu dels joves, i l’educació permanent per a
adults.
Alguns dels projectes són la creació de l’Escola
Activa de Pares i Mares i el projecte de dinamitza-
ció infantil d’El Desván.
També s’està desenvolupant un procés d’educació
per a la sostenibilitat destinat a diferents grups
d’edats.

Àmbit social
Un dels objectius bàsics és el desenvolupament i la
potenciació del teixit social i comunitari del barri.
La dinamització de la festa major i la creació d’un
espai musical autogestionat per joves en són dos
exemples.

Àmbit econòmic
El Pla Comunitari també comprèn potenciar l’activitat
econòmica del barri, generar ocupació per als veïns
dins del procés de remodelació i potenciar la formació.
Destaquen els projectes del Centre de la Interpretació
de l’Aigua i de l’Agència de Desenvolupament Local.

L’aluminosi: una ocasió per crear un ecobarri per a les noves generacions

Cronologia

1991
- Detecció dels primers

casos d’aluminosi
1997
- Pla de desenvolupament

Social i Comunitari
1999
abril
- Conveni econòmic per a la

remodelació dels blocs
afectats

juliol
- Taller de debat EASW

(definició de barri
sostenible)

2000
febrer
- Tallers de participació 

¿ Qué barrio queremos ? 
¿ Qué viviendas queremos ?

març
- Document de treball 

Trinitat Innova, per un nou
barri sostenible

2001
novembre
- Inici obres habitatges

primera fase de remode-
lació

2002
març 
- Aprovació del pla urbanís-

tic de Trinitat Nova (PERI)

Reproducció del diagnòstic col·lectiu de Trinitat Nova (març 2000)

Si voleu més informació, adreceu-vos als actors citats o al Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C/  Nil Fabra, 20 baixos 08012 Barcelona - Tel. 93 237 47 43 / 93 237 38 04         recursos@mail.bcn.es    
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Necessitats de connexió

Àrees d’intervenció

Intervencions puntuals

Portes d’accés al barri

Àrees d’oportunitat

Àrea de remodelació

Equipaments

Zona verda

Soroll

Efecte barrera

Fites a conservar

Intervencions en vials


