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” 

El projecte “Barri, espai de convivència”(BEC), 
desenvolupat des de l’any 2000 per la Fede-
ració d’Associacions Veïnals de Barcelona 
(Favb), s’ha dut a terme enguany als barris de 
la Trinitat Vella i la Trinitat Nova, pertanyents 
als districtes de Sant Andreu i Nou Barris, res-
pectivament.

El projecte 
Barri, espai de convivència 
ha estat desenvolupat per la 
Federació d’associacions veïnals 
de Barcelona des de l’any 2000 
en diferents barriS

La revista que teniu a les mans recull els resul-
tats del treball que s’ha fet en el marc del pro-
jecte. Inclou una diagnosi general de l’estat dels 
barris, amb informació sobre els projectes que 
l’Administració hi ha estat desenvolupant; en-
questes i mapatges participatius en els quals el 
veïnat ha participat, i altres activitats fetes amb 
les associacions veïnals. 

L’objectiu era poder mostrar una imatge real dels 
barris a partir de processos oberts que fomen-
tessin l’esperit participatiu i recolzant les visions 
més crítiques i propostes de millora del veïnat. 

“
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Les annexions dels pobles del Pla18971
Els segles XIX i XX, Barcelona va 
efectuar diverses agregacions totals 
o parcials de municipis i territoris del 
pla. Sant Andreu de Palomar es va 
incorporar el 1897, fruit d’un Reial 
Decret signat per la reina Maria Cris-
tina. L’article 1 decretava: “Quedan 

agregados en su totalidad al término 
municipal de Barcelona los de Gracia, 
San Martín de Provensals, Sans, San 
Andrés de Palomar, San Gervasio de 
Cassolas y Las Corts”. L’agregació 
d’Horta i Sarrià tindria lloc a principis 
del segle XX.

Un creixement aturat per la Guerra Civil

. Migració, habitatge i reivindicacions socials

1900 - 1939

Anys 50

2

3

Al principi del segle XX, Barcelona 
creixia tant demogràficament com 
econòmicament. Al barri de la Trini-
tat hi havia projectes d’urbanització 
importants. Però la guerra civil ho va 
estroncar tot. El govern de la Repú-
blica va ser substituït per la dictadura 
franquista. A la postguerra es van viu-
re moments de dificultats.

No va ser fins als anys cinquanta que 
es va donar l’impuls definitiu a la ur-
banització de la Trinitat, amb la pro-
moció de 3.000 habitatges nous, obra 
del Patronato Municipal de la Vivien-
da, l’Instituto Nacional de la Vivienda 
i l’Obra Sindical del Hogar. Barcelona 
patia una pressió demogràfica impor-
tant per l’arribada de migrants proce-
dents de la resta de l’Estat a la recerca 
de feina a les indústries. 

L’efecte crida definitiu va arribar amb 
l’anunci del 35è Congrés Eucarístic, 
que se celebraria el 1952 i pel que es 
van aixecar polígons d’habitatges per 
a famílies treballadores.

En el context d’aquesta onada migra-
tòria, el malestar social va fer-se vi-

Bombardeig d’aire de Barcelona, el 17 de març de 
1938, vist des d’un bombarder italià.

sible i la lluita obrera es va reactivar. 
Un exemple és la vaga de tramvies 
del 1951, per l’augment del preu dels 
bitllets i el consegüent increment del 
cost de la vida. Convertida en vaga ge-
neral, la pressió popular va aconseguir 
revertir l’augment de les tarifes.

Transformacions urbanes. 
Evolució històrica i reivindicativa dels barris
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ANYS 604 La urbanització dels barris

L’enfortiment de la lluita veïnalANYS 705

Fruit de la política de construcció de 
noves infraestructures viàries iniciada 
als anys seixanta, la Trinitat quedaría 
encerclada per l’avinguda Meridiana, 
la ronda de Dalt, les vies del tren i 
el nus de la Trinitat. La Meridiana, de 
fet, va partir el barri en dos: la Trini-
tat Vella -ara al districte de Sant An-
dreu- i la Trinitat Nova -ara al districte 
de Nou Barris-. L’expansió urbanísti-
ca de la zona va seguir un model de 
blocs petits d’habitatges separats per 
petites zones enjardinades. Amb el 
pas dels anys, els habitatges patirien 
greus problemes, com ara les patolo-
gies estructurals causades per l’ús de 
ciment aluminós. L’aluminosi, en reali-
tat, és un problema que no s’ha pogut 

L’Associació de Veïns de 9 Barris va 
néixer oficialment el 1970 al barri de 
la Trinitat Nova, en una reunió cele-
brada al barracó del Centre de vida 
comunitària per a tots. Hi havia repre-
sentants dels nou barris constituents: 
la Prosperitat, Verdum, les Roquetes, 
la Trinitat Vella, la Trinitat Nova, Torre 
Baró, Vallbona, la Guineueta i Ciutat 
Meridiana. Més tard s’hi afegiria el ba-
rri de Canyelles.

Any 1972. “La revolta de Nou Barris”
La unió dels veïns de Nou Barris va 
prendre força en contra del nou pla 
parcial que volia remodelar diverses 
zones i que significava l’enderroc de 
més de 4.000 habitatges. El pla es va 
reajustar gràcies a la reivindicació veï-
nal.

Any 1976. L’arribada del metro a la 
Trinitat Vella
Després de la mort del dictador Fran-
cisco Franco a finals del 1975, l’Asso-
ciació de Veïns de la Trinitat Vella es 
va mobilitzar per demanar l’arribada 
del metro al barri. Es van recollir fir-
mes per aquesta causa i es van con-
vocar diverses manifestacions a les 
andanes de l’estació de Torres i Bages. 

resoldre del tot. Durant aquest procés 
urbanitzador, es va inaugurar al 1963 
la presó de dones de la Trinitat Ve-
lla, símbol de la repressió franquista 
contra les dones i que, posteriorment, 
s’acabaria traslladant fruit de la pres-
sió veïnal.

Al final, el veïnat va assolir el propòsit.

1977. El desmantellament de la plan-
ta asfàltica
La construcció d’una la planta asfàltica 
a la Trinitat Nova va generar un rebuig 
popular que va desembocar en una de 
les mobilitzacions més grans d’aquells 
anys. El descontent veïnal es va plas-
mar en la celebració d’assemblees i 
manifestacions i en la recollida de fir-
mes contra la iniciativa.
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L’arribada del metro a la Trinitat Nova

La inauguració del nus de la Trinitat1992

19997

6

L’estació de la línia 4 del metro es va 
inaugurar el 1999, amb l’obertura de 
la prolongació des de Via Júlia -ales-
hores Roquetes-. Quatre anys més 
tard, el 2003, va entrar en servei la 
L11, que utilitza la mateixa andana 
que la L4.

El Nus de la Trinitat constituiria l’inter-
canvi de carreteres més transitat de la 
ciutat. Va ser construït pels Jocs Olím-
pics de Barcelona.

El descontent popular pel PERI2000- 20109
La definició del Pla Especial de Refor-
ma Integral (PERI) va iniciar el 1996 
un procés de regeneració urbana i so-
cial del barri. 
Es va elaborar el primer Pla Comunita-
ri de la ciutat, que actualment compta 
amb dos tècnics i que té la voluntat 

ANYS 705 L’enfortiment de la lluita veïnal

Finalment, els veïns van entrar a 
la fàbrica i van desmantellar les 
instal·lacions, un episodi recollit per 
la premsa de l’època. Després de 
diverses reunions entre l’associació 
veïnal i l’Ajuntament, es va acordar el 
trasllat de la planta. L’equipament va 
començar a acollir activitats culturals 
fins a esdevenir el que avui coneixem 
com l’Ateneu Popular 9 Barris.

1978. El segrest de l’autobús 47
Els veïns de les Roquetes i Torre 
Baró van segrestar un autobús de la 
línia 47 per demostrar que aquest 
transport públic podia accedir als seus 
barris costeruts. La manifestació va 
generar hostilitats entre les autoritats 
i el veïnat. Tot i així, mesos després, 
el 47 va acabar fent el recorregut que 
reclamava el veïnat.

de crear xarxa i estructures col·labora-
tives entre els veïns i les veïnes del te-
rritori. La lluita veïnal contra aquest pla, 
que no valorava les exigències locals, 
ha estat present des de l’inici i ha per-
durat les dècades posteriors.
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El projecte “Barri, espai de convivència” (BEC) va 
néixer amb la voluntat de fer una radiografia so-
ciopolítica dels barris de Barcelona.
 
El BEC es caracteritza per ser una acció diagnòstica 
i participativa del moviment veïnal cap als barris de 
la ciutat. 

És un projecte que emergeix de la ciutadania i que 
té en compte totes les veïnes i els veïns, les treba-
lladores i els treballadors, i els agents socials del 
barri estudiat. 

Durant els anys 2021 i 2022, el projecte s’ha realit-
zat a les Trinitats: els barris de la Trinitat Nova i la 
Trinitat Vella.

El procés participatiu veïnal A LES TRINIS
El procés del BEC es basa en la realització d’un tre-
ball de camp i inclou una sèrie de dinàmiques parti-
cipatives. A través d’accions projectades amb i per 
al veïnat, el projecte s’enriqueix i pren forma a través 
de la participació i de la comunitat.

Un dels aspectes més importants del BEC és donar 
a conèixer el barri a partir dels testimonis de les per-
sones que el conformen i li donen vida. És per això 
que s’han fet un total de 314 enquestes a persones 
que fan vida a les Trinitats: veïnat, associacions veï-
nals, entitats, alumnat de les escoles... S’han em-
prat aquestes enquestes per conèixer la seva opinió 
respecte al barri, els serveis i el teixit associatiu, així 
com per visualitzar les principals problemàtiques 
arrelades al territori.

RADIOGRAFIA
SOCIOPOLÍTICA DELS 

BARRIS DE BCN

VALIDACIÓ 
COMUNITÀRIA

DELS RESULTATS

ASSOCIACIONS 
VEÏNALS, ENTITATS I 

AGENTS SOCIALS

VEÏNES, VEÏNS 
I COMERCIANTS

INTERVENCIONS EN 
L’ESPAI PÚBLIC

Centre Cívic Trinitat Vella 
(setembre/2022) 

Casal de barri Som la Pera 
de Trinitat Nova 

(octubre/2022)

TALLERS

DIAGNÒSTIC 
PARTICIPATIU

Colla de Diables. Cedent: Trinitat Uneix
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Primera sessió de la marxa al centre cívic de Trinitat Vella

PARTICIPACIÓ ENQUESTA

153
participants

TRINITAT NOVA

161
participants

64% 36%

TRINITAT VELLA

50% 50%

A la Trinitat Nova s’han fet 161 enquestes. El 64% 
eren dones i el 36% homes. Respecte a l’edat, més 
de la meitat eren majors de 60 anys. La majoria 
tenen la seva llar al barri -un 75,7%. Però també, 
s’han realitzat amb les persones que treballen al 
barri o hi fan vida, ja sigui anant a comprar al mer-
cat o participant en activitats veïnals diverses.

A la Trinitat Vella, s’han dut a terme 153 enquestes, 
amb gairebé el mateix nombre de dones i homes. Pel 
que fa a l’edat, més de la meitat dels participants 
eren majors de 60 anys. La relació dels enquestats 
amb el barri és majoritàriament la de viure-hi, amb 
un 79,7%. Tot i això, també hi han participat perso-
nes que treballen o fan vida al barri.

Un altre element que ha servit per elaborar aquesta 
radiografia ha sigut la participació i la implicació de 
les entitats. Els barris estan formats per un conjunt 
d’entitats veïnals i socioculturals que dinamitzen el 
territori i donen respostes a les principals problemà-
tiques del veïnat. És per això que és fonamental 
conèixer quina feina fan i veure el barri des de la 
seva perspectiva. Per fer-ho, s’han realitzat entrevis-
tes a les entitats que formen el teixit associatiu dels 
dos barris, i en alguns casos coincideix que l’entre-
vistada o l’entrevistat és també veïna o veí d’una de 
les Trinis, un fet que enriqueix el seu testimoni sobre 
l’entorn.

Finalment, també s’han fet trobades i dinàmiques 
de coneixement a les escoles i els instituts de la 
zona, amb la participació d’infants i adolescents. En 
aquest casos, primer es realitza una xerrada sobre 
la història del barri i els moviments veïnals, d’abans 
i d’avui, i després, a través de dibuixos i enquestes, 
l’alumnat expressa la seva visió del territori.

Tot plegat, ens permet crear una radiografia 
del barri i mostrar els aspectes més positius i 
els principals reptes que presenta.
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Resultats del Procés Participatiu
Durant la investigació realitzada al llarg dels anys 
2021 i 2022, s’han fet entrevistes i enquestes al veï-
nat de les dues Trinitats, en les quals els habitants 
expressaven allò que més els agradava i desagrada-
va del seu barri. En les enquestes, els veïns i veïnes 
atorgaven un valor numèric -del 0 al 10- a diferents 
aspectes. Finalment es va calcular una mitjana per 
saber quina era la puntuació que les veïnes i veïns 
donaven a aquests punts claus per a la configuració 
de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella.

Concretament, els aspectes que es van valorar 
van ser :

  Espais verds
  Gestió de residus 
  Contaminació acústica
  Comerços
  Centre d’atenció primària
  Transport públic
  Mobilitat intraurbana 
  Infraestructures viàries
  Impacte paisatgístic
  Serveis sanitaris bàsics i atenció primària 

I en el context de la pandèmia, es va puntuar:

  La sanitat respecte a la Covid-19
  Sanitat telemàtica
  Connexió a internet (WiFi )
  Tecnologies de la informació 

      i la comunicació (TIC)

Preparació de la marxa exploratòria al Centre Cívic Trinitat Vella

Els resultats obtinguts d’aquestes enquestes a peu 
de carrer corresponen a un context de postconfina-
ment, però amb la pandèmia de la covid encara pre-
sent: a finals de maig i a principis de juny del 2021, 
més concretament els dies 19, 27 i 31 de maig i 1, 2, 
3, 7 i 10 de juny. Aquests dies es van recollir un total 
de 209 enquestes, 83 a la Trinitat Nova i 126 a la 
Trinitat Vella.

TRINITAT NOVA

83
participants

TRINITAT VELLA

126
participants

es van recollir un total 
de 209 enquestes, 83 de Trinitat 
Nova i 126 de Trinitat Vella
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Les veïnes i veïns de la Trinitat Nova valoraven po-
sitivament, amb una puntuació superior als 6 punts, 
les infraestructures viàries, la mobilitat intraurbana, 
el transport públic i el centre d’atenció primària. Va-
loraven neutralment, amb una puntuació menor als 6 
punts però superior als 5 punts, l’impacte paisatgís-
tic, els serveis sanitaris bàsics, l’atenció primària, els 
espais verds, la gestió dels residus, la contaminació 
acústica i els comerços. I puntuaven negativament la 
sanitat respecte a la covid-19, les TIC, la connexió a 
internet (wi-fi) i la sanitat telemàtica.

En el cas de la Trinitat Vella, les veïnes i veïns con-
sideraven com a punts positius els espais verds, 
el centre d’atenció primària, el transport públic, 
la mobilitat intraurbana, l’atenció primària i les in-
fraestructures viàries. Valoraven de manera neutra 
els serveis sanitaris bàsics, l’impacte paisatgístic, 
la gestió dels residus, la contaminació acústica, els 
comerços, els serveis sanitaris bàsics, la sanitat res-
pecte a la covid-19 i les TIC. I valoraven menys po-
sitivament la connexió a internet (wi-fi) i la sanitat 
telemàtica.

En el marc d’aquest projecte, i amb la col·laboració de les associacions veïnals AV de la Trinitat Nova, AV de 
la Trinitat Vella i Trinitat Uneix, es va organitzar una marxa exploratòria pel barri, per parlar de quines són les 
característiques més destacables d’aquesta zona, dels projectes en els quals treballen les diferents entitats i 
de les problemàtiques que afecten les veïnes i els veïns. La marxa també es va fer per apropar posicions entre 
les diferents organitzacions, per veure quins són els projectes amb més potencial a la zona i si és possible fer 
treball conjunt.

TRINITAT NOVA TRINITAT VELLA

< 6 punts < 6 punts

  Infraestructures viàries

  Mobilitat intraurbana

  Transport públic 

  Centre d’atenció primària

  Espais verds

  Centre d’atenció primària

  Transport públic 

  Mobilitat intraurbana

  Atenció primària

  Infraestructures viàries

0 punts

  La sanitat  respecte a la Covid

  TIC

  WiFi i 

  Sanitat telemàtica

0 punts

  WiFi en situació pandèmica 

  Sanitat telemàtica

> 6 punts > 6 punts

  Impacte paisatgístic

  Serveis sanitaris bàsics

  Atenció primària 

  Espais verds

  Impacte paisatgístic

  Serveis sanitaris bàsics

  Gestió de residus 

  Contaminació acústica

  Gestió de residus

  Contaminació acústica

  Comerços

  Serveis sanitaris bàsics

  Comerços

 La sanitat  respecte a la Covid

 TIC
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Civisme, interculturalitat  i seguretat 
A LA TRINITAT NOVA
A partir dels resultats de les enquestes i els mapatges 
realitzats a la Trinitat Nova, veiem que gairebé la 
meitat de les persones enquestades consideren que 
al barri hi ha manca de civisme i comparteixen el 
sentiment d’inseguretat.

En relació a la convivència, el veïnat es queixa de la 
brutícia als carrers i les festes nocturnes (botellots) 
que es registren en algunes places i que dificulten el 
descans. Aquest apartat és el més problemàtic tant 
a la Trinitat Nova com a la Trinitat Vella.

Respecte a la seguretat, destaquen els problemes 
relacionats amb les baralles, la drogoaddicció i 
els robatoris. Les zones que es consideren més 
problemàtiques són el carrer de Chafarinas i les 
places, degut principalment al consum de drogues.

Quant a l’opinió dels veïns sobre la interculturalitat 
al barri, la situació és més neutral: el 34,6% creu que 
hi ha una bona convivència entre les persones de 
cultures i origen divers.

28%

40%

32%

SEGURETAT
Trinitat Nova

   
BO

    
    

     
               DOLENT                           MITJÀ

34,6%
23,4%

42%

 interCUL-
TURALITAT

Trinitat Nova

16,3%

42,5%

41,3%

   B
O                            DOLENT                               

   M
ITJ

À CIVISME
Trinitat Nova
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Civisme, interculturalitat  i seguretat 
A LA TRINITAT VELLA

A la Trinitat Vella, el 71% de les persones enques-
tades considera que hi ha problemes de convivència. 
La manca de civisme es tradueix en el doble de va-
loracions negatives que positives en aquest aspecte. 
Les queixes recurrents són en relació a la deixadesa 
pels excrements de gossos i la poca cura dels espais 
verds. Algunes persones es queixen també del soroll 
a les nits a causa de festes al carrer.

Respecte a la seguretat, la valoració negativa és su-
perior a la positiva. Un dels llocs més problemàtics 
és l’entorn de l’antiga presó de la Trinitat, degut al 
consum de droga i la inseguretat que hi ha en aque-
lla zona. També destaquen els problemes relacionats 
amb els robatoris, les baralles i el consum d’alcohol 
en l’espai públic.

Sobre la interculturalitat present al barri, la valoració 
positiva dels veïns és superior a la negativa. Tanma-
teix, els resultats extrets de les enquestes quant a la 
convivència són molt ambigus i no acaben de con-
cordar. En aquest sentit, les veïnes i veïns no con-
templen com a principal problemàtica la seguretat al 
barri ni el civisme del veïnat.

21%
28%

51%

SEGURETAT
Trinitat Vella

 interCUL-
TURALITAT

34,6%
19%

42%
Trinitat Vella

18,8%

32,7%

48,5%

CIVISME
Trinitat Vella

Consell 
de barri
ESCANEJA el CODI QR 
Per A més informació

El Consell de Barri és un òrgan de participació territorial per 
a totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada 
per a millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i 
augmentar la cohesió social.

El Consell de Barri està format pels regidors de districte, els 
representants dels grups polítics, serveis, 
entitats i associacions i, evidentment, pels ciutadans. 
Per a participar cal inscriure's 
en la convocatòria pública.

Informació extreta de: www.barcelona.cat
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A continuació podreu llegir 
fragments de les entrevistes
realitzades 
a les associacions veïnals, 
les veïnes i veïns 
i les entitats dels barris
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En aquest barri, al principi, 

als blocs antics que hi havia, 

tot eren botigues. 

Teníem de tot: queviures, 

carbó, carnisseria, peixateria, 

merceria, de tot.

La neteja i el civisme fan molta 

falta al barri. Són temes que es-

tan molt malament. I pel que fa 

al medi ambient, estem envol-

tats de barreres: estem fatal en 

quantitat d’arbres, i la pol·lució 

és enorme.

El CAP, per a mi, és un dels 
millors. I a part de CAP, és 
una universitat: tots els que 
venen de pràctiques surten 
apressos. Nosaltres no hem 
tingut mai problemes, ni 
amb l’atenció ni amb res.

És un barri molt unit, és 
com un poble. I tu saps 
què és poder dir:
‘Fulana, no l’he vist, i tu? 
Anem a veure què passa.

La construcció dels edificis era de tres plantes 
amb passadissos exteriors. Què passava? Que es 
feia vida de poble: les veïnes sortien al passadís 
a criticar, a fer el cafè... Ara, amb els edificis nous, 
les veïnes no es veuen.

El carnestoltes de la Trini heu de venir a veure’l, perquè 
no n’hi ha cap altre com aquest en tota Barcelona. No és 
perquè visqui en aquest barri, però cada any el fan millor 
i se superen. Fixa’t tu, que fins i tot ve l’alcaldessa i es 
fica dins de la grua.

Hem estat molt pitjor. Ara tenim me-
tro, busos... Tenim sortida per tot arreu, 
però tenim barreres físiques: estem 
tancats. La mateixa entrada al barri és 
la sortida; cal donar la volta.

La Trinitat Vella ha estat fins ara un 
dels barris amb més migració de tot 
el districte de Sant Andreu, i mai no 
hi ha hagut cap problema. 
La Trinitat Vella ha estat un barri que 
ha sabut acollir i respectar.

Pel punt de la interculturalitat i el feixisme, 

bé, al barri hi ha gent de tot arreu. Sí que hi 

ha una mica de racisme: el trobem en acti-

tuds racistes al carrer.
{ {

AV TRINITAT 

UNEIX

ENTREVISTES
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El jovent surt fora del barri per anar als 
caus o fer activitats de lleure. Però hi ha 
una reivindicació i un moviment per re-
cuperar la Trinitat com a barri vivible, on 
les i els joves puguin tenir el seu espai, la 
seva oferta cultural, educativa...

El que cal treballar és que hi hagi una 
convivència entre tots. Una altra cosa 
és que tu et barregis amb un xinès, un 
negre, un d’aquí, i sigueu molt amics. 
Això seria genial, i és on hauríem d’arri-
bar. Llavors farem barri.

Però és que, és clar, el comerç al barri... 
Si el meu veí té la papereria aquesta, la 
Papereria Isidro, i jo li dic: ‘Es que no sé 
de qué vives’. No ho entenc. [Riu]. Però, 
mira, ell continua allà, de tota la vida; 
abans era del seu pare.

El que reclamen tots els veïns i les veïnes, i que de segur tenen raó, són equipaments vinculats als jo-ves. Per part del Districte, no hi ha cap previsió de fer un casal de jo-ves, ni res que se li assembli.

Aquí sempre hi ha hagut la línia de la Via Favèn-

cia que ens separa. I moltes famílies és del tipus 

‘et quedes al barri i no creues Via Favència ni Ai-

guablava’. Costa molt. I diuen: ‘ui, a Barcelona?’. 

Crec que això són anys, pic i pala.{ {

Barcelona me l’estimo molt, però quan vas a una 

altra zona de la ciutat, com ara el centre, quan tor-

nes aquí et sents a casa. Sí que és veritat que molts 

cops mirem cap a fora, però la majoria de la gent 

mira cap a l’interior.

{ {
Casal de Barri Som la Pera (Trinitat Nova)

Casal Infantil (Trinitat Nova)

Sí que crec que hi ha una forta identitat de 
barri! Quan diuen que a la Trinitat Nova no 
hi ha res, llavors jo no em canso d’explicar, 
perquè a mi em toca pensar els serveis mu-
nicipals, i començo a dir: l’Ateneu de Nou 
Barris on és? És a la Trinitat Nova. 
El Casal de barri de la Trinitat Nova, la Casa 
de l’Aigua...

Jo em vaig enganxar a la vida 

del barri, i a entrar aquí i a 

tot, gràcies al Pla comunitari. 

Un dia vaig pujar a l’associa-

ció de veïns i veïnes i em van 

enganxar: ‘Tenim tallers de 

ràdio, tenim no sé què i no sé 

quants’, i llavors em vaig en-

ganxar.

El grup aquest de Más que pelotas, 
no sé si us sona, és un grupet que es-
taven a l’associació de veïns i veïnes 
quan jo estava, i ara han muntat un 
programa. I això va sortir d’aquí, de 
l’associació, quan jo estava allà.

16
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Al barri s’ha notat molt el tancament 

de la presó en la seguretat. Els serveis 

de seguretat estaven actius al barri. 

També el tema dels agents cívics i els 

educadors de barri.

Aquí som 12 o 13 persones 
que treballen de forma 

totalment voluntària, i hi ha 
un grup d’aquests que encara 
treballen, tenen fills i filles, i 
dediquen el seu temps lliure 
al barri. Que això, a escala 

de ciutat i a l’Administració, 
no està prou valorat.

El dolent que tenim és que qualsevol data és 
bona per celebrar alguna cosa. 
Fa dues setmanes vam celebrar la Fira d’Abril. 
Al barri la gent és agraïda i està disposada a 
celebrar.

Al barri hi ha una gran presència d’enti-

tats i d’equipaments respecte al percen-

tatge de població que hi viu: [aquesta 

és la] visió de l’Administració. En aquest 

escenari, es presenten dos fets anecdò-

tics: la xenofòbia i el racisme d’una part 

de la població local, i el tema de les en-

titats pantalla al barri.

Al barri també hi ha un altre punt negatiu en l’àmbit 
del paisatge i la contaminació. Però és de la mateixa 
rellevància que a la resta de la ciutat, encara que varia 
en l’aspecte energètic i de paisatge general.

Una de les problemàtiques que s’ob-
serven a la Trinitat Vella és la falta 
de supermercats i superfícies d’ali-
mentació i productes de primera ne-
cessitat. Els pocs comerços que hi ha 
són de preus elevats i impulsen a la 
població a comprar fora del barri.

Al barri cada cop hi ha més teixit social i 

d’equipaments. Va haver-hi sinergies durant 

el confinament, quan es va crear la Trini Soli-

dària, i hi ha un gran moviment d’entitats, di-

versitat i vida de barri.{ {

Comissió de Festes de Trinitat Vella

Centre Cívic Trinitat Vella

Aula Ambiental Trinitat Vella 
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Usos del sòl 
en l’espai públic
Tant a la Trinitat Nova com a la Trinitat Vella exis-
teixen diferents espais d’ús públic i equipaments valo-
rats de forma molt positiva pel veïnat. Destaquen els 
espais públics verds per gaudir del lleure i fomentar la 
convivència entre veïnes, veïns, infants i joves, i el fet 
que són un pulmó per als barris.

Entre els districtes de Sant Andreu i Nou Barris hi ha 
pocs espais verds, i els pocs que hi ha no estan gaire 
cuidats, segons manifesten les persones enquesta-
des. Encara que en el mapa d’usos del sòl fet el 2016 
es veu gran part dels espais catalogats com a parcs, 
en realitat la gran part d’aquests espais es correspo-
nen a places sense gaire coberta vegetal.

No obstant això, com en bona part dels barris situats 
a prop del riu Besòs, és la identificació de l’entorn de 
les dues Trinitats amb el seu passat agrícola i indus-
trial. Actualment, gairebé cap barri de Barcelona té sòl 
qualificat d’agrícola tret de l’extrem nord-oest de la 
Trinitat Vella. 

Pel que fa als usos industrials, els trobem localitzats 
només a la Trinitat Vella i a la part més a prop del riu, 
on tradicionalment s’hi han instal·lat gran quantitat 
de fàbriques.

Un altre dels aspectes - i que també és una constant 
en els barris del Besòs - és la presència d’equipa-
ments i infraestructures que responen a les neces-
sitats del conjunt de Barcelona. Els exemples més 
emblemàtics són les Cases de les Aigües - que en 
el seu origen responia a una necessitat específica 
d’abastiment de l’aigua a la ciutat, l’antiga presó de 
la Trinitat Vella i algunes infraestructures, com el nus 
de la Trinitat i l’avinguda Meridiana.

Respecte els usos qualificats com habitatge, la Tri-
nitat Nova es caracteritza pels blocs de pisos aïllats 
-edificacions aïllades plurifamiliars- mentre que a la 
Trinitat Vella trobem sobretot habitatge en illes tan-
cades, amb una major continuïtat paisatgística.

Agrícola Espai
natural

Sòl nu Aigua

Equipaments
públics

Autopistes  
autovies

Altres
vies

Industrial Parcs Ferrocarril Edificació 
unifamiliar

Edificació 
aïllada

plurifamiliar

Edificació 
en illa 

tancada

Residencial 
indiferencial
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Espais públics
I VERDS
Actualment, les dues Trinitats disposen de places i 
amplis espais verds on passejar i fer-hi vida. Les en-
questes realitzades en el marc del BEC reflecteixen 
una bona valoració dels espais públics per part del 
veïnat: el 70% dels enquestats en ambdós barris 
afirmen fer-ne ús de forma recurrent. Tanmateix, és 
necessari fer una revisió del manteniment d’aquests 
tipus d’espais.

A la Trinitat Nova, el 44% considera que no existeix 
un bon manteniment dels espais públics. Destaquen 
sobretot la falta de neteja per part dels serveis de 
l’Ajuntament de Barcelona, però també parlen de fal-
ta de civisme per part d’alguns veïns i veïnes, que no 
llencen la brossa on correspon.

D’altra banda, s’ha recollit un conjunt de propostes 
per millorar la utilització d’aquests espais, com ara 
instal·lar rampes per a persones amb mobilitat reduï-
da i construir més parcs infantils.

Pel que fa a la Trinitat Vella, el 37% considera que 
el manteniment dels espais públics és “insuficient”, 
i destaca que existeix, com a la Trinitat Nova, poca 
neteja per part del Consistori, cosa que se suma a 
l’incivisme d’alguns veïns i veïnes. Destaca també la 
necessitat de posar-hi més fanals, per la poca il·lumi-
nació de certes zones a la nit, facilitar la mobilitat a 
les persones amb discapacitat i rehabilitar els espais 
per mantenir-los en bon estat.

TRINITAT NOVA

TRINITAT VELLA
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Si ens fixem en els resultats de les enquestes, la falta 
de neteja és la problemàtica més present al barri de 
la Trinitat Nova, on el 42% dels enquestats la situa 
en primer lloc. Respecte als espais verds, el 51% de 
les persones enquestades a la Trinitat Vella en fa 
una bona valoració, mentre que, entre el veïnat de 
la Trinitat Nova, només el 29% considera la neteja 
adequada.

En ambdós barris, més del 50% dels enquestats 
considera suficient la il·luminació dels carrers a la nit, 
malgrat que en els mapatges realitzats s’ha observat 
que hi ha zones concretes on les veïnes i els veïns es 
queixen per la manca d’il·luminació. Per acabar, res-
pecte a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 

reduïda, tant a la Trinitat Nova com a la Trinitat Vella 
se’n fa una bona valoració. Destaca, però, certa falta 
de manteniment o la necessitat de millora de punts 
específics, com ara l’entorn de la presó de la Trinitat 
Vella.

A la Trinitat Vella ens han parlat sobretot del parc 
de la Trinitat Vella, les places de la Trinitat i del turó 
de la Trinitat, i l’espai al voltant del parc, on trobem 
el centre esportiu i la zona de barres per practi-
car cal·listènia, un sistema d’exercici físic individual 
centrat en l’esforç i la potència del cos. A la Trinitat 
Nova, el veïnat ha destacat els jardins de l’Amistat, 
les places de l’Aire i l’Aigua, i l’espai de vianants del 
carrer de Chafarinas.

Il·luminació

Plagues Problemes en 
l’accès o els 

desplaçaments 
a peu

Problemes 
en la circulació 

en cotxe

Brutícia Espai 
Públic
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Habitatge
El procés d’urbanització dels districtes de Sant An-
dreu i Nou Barris ha sigut significativament dife-
rent. Mentre que Sant Andreu té un nucli antic molt 
identificable a partir del qual s’ha anat urbanitzant, 
a Nou Barris, en canvi, el creixement ha estat més 
irregular. Fruit d’aquesta dinàmica, el barri de la 
Trinitat Nova (Nou Barris) es caracteritza per una 
edificació en blocs -aïllada i plurifamiliar-, men-
tre que a la Trinitat Vella (Sant Andreu) trobem 
sobretot illes tancades amb una major continuïtat 
paisatgística.

Tot i que a Barcelona la situació més comuna és el 
lloguer de l’habitatge, tant a la Trinitat Nova com a 
la Trinitat Vella la majoria de pisos són de propie-
tat privada, heretats, adquirits o en vies de ser-ho. 
Això es deu, en part, al fet que molts d’aquests ha-
bitatges són de protecció oficial, construïts entre els 
anys cinquanta i setanta del segle passat i la majoria 
dels quals amb problemes estructurals que han anat 

detectant-se durant les dècades següents i que han 
requerit d’intervencions.

A partir de l’anàlisi dels mapes realitzats amb dades 
de l’INE, podem observar que els habitatges més pe-
tits, més cars i més densament poblats de la zona 
els trobem, d’una banda, a l’extrem sud de la Trinitat 
Nova -en la frontera amb els barris de la Prosperitat, 
Verdum i les Roquetes- i de l’altra, al centre de la 
Trinitat Vella.

El moviment veïnal ha assenyalat els habitatges de 
l’entorn de la presó de la Trinitat Vella com aquells 
que es troben en un estat més preocupant. Tot i que 
es preveu la remodelació de la zona en els pròxims 
anys, aquesta millora pot comportar l’increment del 
preu. Per això, veïnat i associacions del barri es pre-
paren per fer un seguiment d’aquest projecte i donar 
suport a les famílies en situació de vulnerabilitat que 
poden ser desplaçades.

ESTAT HABITATGES 
TRINITAT NOVA

ESTAT HABITATGES 
TRINITAT VELLA

52,5%

27,5%

24,7%BO 20%BO

MIG
42%
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Nombre habitatges 
amb més de 5 residents

HABITATGES 
AMB FALTA de MANTENIMENT
(indicats perls veïns)

RÈGIM DE PROPIETAT

0-35 35-55 55-65 65-80 80-90 80-185 185-200 200-205 205

En propietat totalment pagada

En propietat per herència o cesió

En propietat encara en pagament

En lloguer

En cesió a baix preu

Altres tipus
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Accessibilitat
a l’espai públic
L’espai urbà dels barris de la Trinitat Vella i la Tri-
nitat Nova ha estat sotmès a multitud d’interven-
cions per adaptar-ne la trama i la urbanització a les 
diferents construccions que s’anaven afegint i a la 
intricada orografia que presenta el terreny, tant a la 
Trinitat Nova, pel pendent del turó de les Roquetes 
com a la Vella, pel del turó de la Trinitat.

El primer Pla parcial per a la Trinitat Vella té data 
del 1953 i en ell es parlava per primer cop de la ins-
tal·lació de la presó al voltant del turó de la Trinitat, 
aprofitant les característiques d’aquest terreny i la 
situació allunyada de la resta de la ciutat.

Pocs anys després, el 1958, va arribar també un 
Pla parcial de reforma a la Trinitat Nova, que en els 
últims anys havia crescut ràpidament i sense gaire 
planificació. L’objectiu principal d’aquest pla, desen-
volupat de forma conjunta per l’Ajuntament i el Pa-

tronat de l’Habitatge, era “oficialitzar” alguns dels 
nous carrers i donar llicències per a la construcció 
de nous blocs d’edificis al barri.

Els Plans Especials de Reforma Interior (PERI) van 
trigar tres dècades més a arribar, a la Trinitat Vella 
el 1982 i a la Trinitat Nova el 1990. Aquests plans 
dotaven de caràcter oficial alguns carrers urbanit-
zats de forma irregular i qualificaven terrenys per 
a la construcció de nous habitatges i alguns equi-
paments. Implementats a final de la dècada dels 
noranta i principis del segle XXI, els PERI contem-
plaven per primer cop actuacions en habitatges par-
ticulars.

Aquesta tendència a incorporar cada cop més esferes 
de la vida del barri va continuar amb el Pla comuni-
tari, dut a terme també entre finals dels anys noranta 
i principis de la dècada del 2000. El Pla comunitari 

AscensorsEscales sense 
rampa

o amb rampa 
poc pràctica

Escales 
mecàniques
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Accessibilitat
a l’espai públic

i els projectes posteriors que el prenien com a base 
-PERI 2000 i Iniciativa Urban 2007- planificaven ac-
tuacions en aspectes educatius i laborals, però sense 
deixar d’impulsar millores en l’espai públic.

L’últim gran pla de rehabilitació urbana, aprovat el 
2001, va ser la “Modificació del Pla General Me-
tropolità als terrenys ocupats per centres peniten-
ciaris”, que afectava la presó de la Trinitat Vella i 
que el 2012 va incloure una modificació centrada 
en l’entorn de la presó.  Una dècada més tard, el 
2022, tot i que s’han aprovat les primeres llicències 
per a la construcció d’un bloc d’habitatges, el des-
mantellament de la presó i la construcció de la resta 
dels habitatges i equipaments encara no han estat 
aprovats de forma clara i definitiva.

Així arribem a l’actualitat, on el Pla de barris cana-
litza aquest tipus d’actuacions, amb una especial 

atenció cap a un espai públic encara deficitari i amb 
problemes d’accessibilitat. L’orografia d’aquests 
barris de grans pendents dificulta la mobilitat de la 
població i dels serveis que hi han d’arribar. Encara 
que trobem algunes escales mecàniques i ascen-
sors, sovint tenen horaris limitats o queden tancats 
per reparacions de forma bastant habitual.

Tenint en compte que l’índex d’envelliment és dels 
més alts de la ciutat i que les zones on viu la gent 
més gran són les que tenen uns pendents més pro-
nunciats, es tracta d’un afer de gran abast.

Després de consultar el veïnat mitjançant les en-
questes i també durant la marxa exploratòria, es va 
poder identificar l’entorn de la presó de la Trinitat 
Vella com un dels espais més necessitats d’ade-
quació. Caldrà veure com es resol aquesta qüestió a 
mesura que avanci el projecte de remodelació.

MeTRES D’ALTURA

Menys de 35mm d’altura

Menys de 16 anys

Entre 35 i 70 m d’altura

Entre 16 i 64 anys

Entre 70 i 120 m d’altura

Més de 64 anys

Més de 120 m d’altura

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACiÓ 
PER GRUPS D’EDAT
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Dones
I ESPAIS (IN) SEGURS
Segons l’Enquesta de Serveis Municipals de 2021, 
la preocupació per la seguretat és el problema més 
destacat als 73 barris de la ciutat de Barcelona. 
En el districte de Sant Andreu, la xifra és de 23,1%. 
De fet, al barri de la Trinitat Vella la seguretat és un 
dels punts més importants, amb un 10,9%. 

Pel que fa al districte de Nou Barris, la xifra augmenta 
fins al 25,5%, encara que a la Trinitat Nova no 
destaca com a una qüestió considerable perquè els 
percentatges són iguals o superiors al 5%.

Les veïnes i els veïns valoren la il·luminació de l’espai 
públic positivament tant a la Trinitat Nova com a la 
Trinitat Vella. Tanmateix, admeten que encara hi ha 

punts foscos als dos barris, que, segons l’hora que 
sigui, especialment les dones, eviten.

Un altre fet que contribueix a generar més sensació 
d’inseguretat són els punts de venda de drogues, 
generalment habitatges. En aquest sentit, a Sant 
Andreu es quantifica en un 1,6%, mentre que a Nou 
Barris arriba al 2,6%.

En el cas de la seguretat, són les veïnes les que se 
senten més desprotegides en determinats espais 
del barri i troben a faltar llocs segurs per a la seva 
mobilitat quotidiana, sigui diürna o nocturna. Les 
dones destaquen com a punts insegurs el pont de 
Sarajevo i el Centre Penitenciari de la Trinitat Vella.

IL·LUMINACiÓ ALS CARRERS
TRINITAT NOVA

IL·LUMINACiÓ ALS CARRERS
TRINITAT VELLA

DOLENTA

52,5%

BONA

MITJA38,8%

8,8%DOLENTA

50,6%

BONA

MITJA30,4%

19%
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Nombre de dones i punts 
assenyalats com insegurs 
pels veïns i veïnes de 
Trinitat nova 
Trinitat vella

NOMBRE DE DONES 330 331 496
655

656
810

811
960

PUNTS ASSENYALATS PEL VEïNAT

Il·luminació

Consum o venda d’alchol i drogues

Inseguretat

Robatoris



Fem acció social i donem una nova mirada als barris de Barcelona

arri, SPAI onvivènciaB E Cde

28

El barri a través de la mirada 
dels infants i els joves
El projecte “Barri, espai de convivència” té un vessant 
educatiu que permet conèixer l’opinió dels infants i 
del jovent sobre el seu barri. El centre educatiu de 
primària i secundària on s’ha dut a terme el projec-
te ha estat l’Institut Escola Trinitat Nova. Es van fer 
xerrades sobre la història de Barcelona, i en especial 
sobre les dues Trinitats, tant la Nova com la Vella, 
fent èmfasi en la situació dels seus carrers, edifi-
cis, monuments, xarxa d’entitats, equipaments, co-
merços, espais i serveis.

Un cop acabada la presentació, es van repartir qües-
tionaris breus per recollir l’opinió sintetitzada de 
l’alumnat sobre el barri de la Trinitat Nova. Després, 
els/les adolescents es van dividir en diferents grups 
de treball per fer un taller participatiu sobre allò que 
els agradava i desagradava del barri. Escollien un/a 
portaveu que, en acabar, comunicava a la resta de 
companyes les opinions del seu grup, per obrir un 
debat.

La discussió amb els/les adolescents va donar lloc a 
unes conclusions semblants a les expressades en els 
qüestionaris, on manifestaven allò que els desagra-
dava del barri, com ara la brutícia, la contaminació, la 
inseguretat al carrer i la poca il·luminació. Com a pro-
postes de millora, van plantejar optimitzar el manteni-
ment dels habitatges, facilitar espais segurs d’oci per 
als joves i fomentar la cooperació veïnal, per disminuir 
els conflictes entre les veïnes i els veïns.

Per altra banda, l’activitat duta a terme amb els in-
fants de primària consistia en l’elaboració d’un di-
buix dels aspectes positius i negatius del seu barri. 
D’aquest procés amb els infants es van extreure dues 
impressions diferents: a través de la mirada dels més 
petits, els dibuixos reflecteixen les problemàtiques 
del barri, com ara la contaminació, la brossa i la brutí-
cia de les burilles de tabac; però alhora, valoraven de 
manera positiva aspectes vitals del seu dia a dia, com 
l’escola, el parc i la naturalesa.

Caminem junts i avanCem
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el que m’agrada el que NO m’agrada



Fem acció social i donem una nova mirada als barris de Barcelona

arri, SPAI onvivènciaB E Cde
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el que m’agrada el que NO m’agrada

El barri des de la mirada
dels infants i ELS joves



TRINITAT VELLA / TRINITAT NOVA

31

Síntesi
Les Trinitats tenen unes històries força complexes, on les 
lluites veïnals han estat molt presents. 

Apareixen el 1897 amb l’annexió a Barcelona i, poc des-
prés, comencen a arribar les onades migratòries per la 
industrialització dels dos barris. Anys més tard, cap als 
anys cinquanta, s’inicia la construcció de grans habitat-
ges per absorbir la població migrant, arribada anys en-
rere des d’altres punts de l’Estat, i és allà on les reivindi-
cacions socials comencen a agafar pes i importància. Els 
anys seixanta, la urbanització dels barris comença a tenir 
un paper molt important. En les dècades dels setanta i 
els vuitanta, comencen a encadenar-se lluites veïnals per 
reivindicar millores i demanar una millor qualitat de vida. 
El 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics, s’inaugura el nus 
de la Trinitat, que es convertirà en un dels llocs més tran-
sitats de Barcelona.

Pel que fa al procés participatiu, el BEC ha fet un treball 
de camp amb el veïnat que ha inclòs un conjunt de dinà-
miques exhaustives i la realització de 314 enquestes.

Després d’escoltar l’opinió del veïnat i d’observar la ma-
nera de funcionar d’aquests barris, vam percebre que 
el teixit associatiu ha anat perdent força amb el pas del 
temps. Anys enrere, el paper de les associacions era molt 
rellevant, i tenien molt pes per al conjunt de la ciutadania. 
El veïnat que forma part d’aquest teixit des de fa molt de 
temps coincideix en l’opinió que molta gent s’està desen-
tenent i no vol col·laborar d’una forma seriosa i continua-
da. Altres problemes mencionats en les enquestes han 
estat la convivència i la inseguretat, que moltes apunten 
punts concrets dels barris.

Quan analitzem els usos del sòl, tant a la Trinitat Nova 
com a la Trinitat Vella, els veïns destaquen la gran quan-
titat d’espais que hi ha a l’aire lliure per gaudir del lleure 
i fomentar la convivència entre veïnes, tot i les queixes 
relacionades amb les mancances de cobertura vegetal en 
algunes places. Després d’analitzar les enquestes, ob-
servem que el 70% dels enquestats en ambdós barris 
utilitzen aquests espais, però coincideixen que el mante-
niment d’aquests espais deixa molt a desitjar.

Espais com el pont dels Tres Ulls, les Cases de les Aigües 
o el pont de Sarajevo són espais amb un gran valor de 
memòria històrica per a la unió d’aquests dos barris, un 
fet que fa que sigui especialment greu l’estat en el qual 
es troba en l’actualitat el pont dels Tres Ulls.

L’habitatge, a diferència d’altres zones de Barcelona, pre-

senta un baix percentatge de lloguer i són majoria els ha-
bitatges de propietat, sigui per compra o heretats.

Pel que fa a la contaminació acústica, Barcelona és con-
siderada com una de les ciutats més sorolloses del món. 
A la Trinitat Vella i la Trinitat Nova existeixen importants 
problemàtiques entorn de aquest tipus de contaminació, 
sobretot pel trànsit de la Meridiana i les rondes.

Quan analitzem la il·luminació, en ambdós barris obser-
vem que no és una problemàtica destacada, ja que veiem 
com les veïnes consideren que la il·luminació en els dos 
barris és bona, així mateix com comprovat abans, exis-
teixen punts foscos que cal una millora.

Des de l’inici del BEC vam creure que calia donar molta 
importància a l’accessibilitat dels barris. Per això vam fer 
una ruta on vam assenyalar diferents punts en els quals 
es creien que seria idoni posar ascensors, escales mecà-
niques o rampes en condicions.

El BEC també ha parat atenció al jovent del barri, es va 
recollir una gran diversitat d’opinions que van permetre 
extreure algunes conclusions pensades cap al futur del 
jovent al barri.

Com a conclusió, podem dir que, tot i les diferències entre 
els dos barris de la Trinitat - la separació per culpa de la 
Meridiana, el fet de pertànyer a districtes diferents o els 
seus processos de construcció i poblament -, són molts 
fets els que els uneixen, començant per un passat comú i 
una llarga història de lluites veïnals.

La sensació de no ser uns barris prioritaris per a l’Admi-
nistració en comparació amb altres zones també és un 
sentiment compartit per tots dos barris, arran de veure 
com es prioritzen millores i projectes al centre de la ciutat 
mentre s’endarrereixen els seus. Les idees i projectes per 
millorar-los i la germanor entre les veïnes i els veïns han 
estat una constant, que no sempre ha comptat amb el 
suport necessari per part de l’Administració.

Encara que la participació veïnal no passa pel seu millor 
moment, el treball sense descans de les associacions 
veïnals, les noves organitzacions que neixen a la zona, 
l’obertura de nous espais - com ara l’espai comunita-
ri Tres Ulls, amb la seva biblioteca, o els casals de barri 
amb totes les seves activitats - presenten una molt bona 
perspectiva de futur de cara a un augment de la implica-
ció veïnal, necessària per a una millora real dels barris: 
Trinitat Vella i Trinitat Nova.
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