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La Barcelona que avui coneixem és el resultat de les moltíssimes 
transformacions que han anat succeint-se al llarg de la història. 
El barri de Trinitat Nova, enclavat a l’extrem nord-est de la ciutat, 
és metàfora precisa –i preciosa- de com el pas del temps ha anat 
modificant, modelant, la seva morfologia. 

Des de la lluita veïnal, des de l’activisme social, moltes vegades es 
percep que l’urbanisme -una estratègia fonamental per generar 
justícia social- va en contra d’allò que és humà. I s’ha percebut així 
perquè, en moltes ocasions, se n’ha fet un mal ús. Com nosaltres 
l’entenem, l’urbanisme mira d’humanitzar les nostres vides, viles 
i ciutats; és tot allò que es desplega quan algú necessita dels al-
tres, quan es necessita garantir que tothom se sentirà bé en un 
lloc: allò que fa de les nostres ciutats espais d’acollida. Històrica-
ment, qui ha prefigurat les millores urbanístiques han estat veïns i 
veïnes a través de les seves lluites. Unes reivindicacions –el dit del 
veí o veïna sobre el plànol i el llapis d’un tècnic treballant plegats- 
que fan possible el veritable urbanisme. 

Nascut com a perifèric, enclotat entre descomunals infraestruc-
tures, amb mancances de serveis i equipaments i víctima de l’alu-
minosi amb què alguns van enriquir-se i que va fer emmalaltir 
greument molts dels edificis aixecats durant els anys 50 i 60 a 
Barcelona, Trinitat Nova ha viscut, de la mà de la Iniciativa Urba-
na Trinitat Nova 2007-2013 una transformació integral que l’hi ha 
permès mudar la pell i dignificar la vida de bona part dels seus 
3.720 veïns i veïnes.   

A Barcelona, durant la foscor del franquisme i un cert oblit institu-
cional al llarg dels primers anys de democràcia, el moviment ve-
ïnal va ser l’encarregat d’exigir a les institucions millores i trans-
formacions. Gràcies a la seva lluita –infatigable i exemplar- Nou 
Barris és avui un districte amb major benestar. La Iniciativa Ur-
bana Trinitat Nova 2007-2013 ha estat, en aquest sentit, una for-
ça transformadora i còmplice que ha desdoblat la seva presència 
en iniciatives urbanístiques, socials, econòmiques i culturals que 
tenen un mateix denominador comú: el seu origen en les lluites 
veïnals de la Trinitat Nova

La seva transformació física –millors carrers i places-, mediam-
biental –més i millor reciclatge, menys contaminació lumínica 
i ambiental i increment de zones verdes- i ciutadana -formació 
ocupacional, major participació i més i millor cohesió social- es 
pot resseguir per un barri que ens mostra, orgullós, la seva nova 
fisonomia. Una transformació que us convido a descobrir i que ens 
permet dir avui que Barcelona té una Trinitat encara més Nova!

Ada Colau, 
alcaldessa de Barcelona
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Aquells que ens alerten que l’urbanisme agonitza com a metodo-
logia per ordenar el creixement i les dinàmiques urbanes haurien 
de llegir-se detingudament la memòria que teniu a les mans i vi-
sitar Trinitat Nova. Poques intervencions com la que s’ha fet als 
darrers anys en aquest barri de Barcelona serveixen per il·lustrar 
fins a quin punt el millor urbanisme –l’eina democràtica de fer 
ciutat que té en compte el fet urbà, social i econòmic del territori 
sobre el que es desplega– ajuda i és clau per humanitzar la vida, la 
quotidianitat, dels veïns i veïnes. 

Convertir una urgència –l’enderroc de 800 habitatges afectats per 
patologies estructurals severes i reallotjar-ne els ocupants– en 
una oportunitat. És el que ha aconseguit fer la Iniciativa Urbana 
Trinitat Nova 2007-2013. Com? Desplegant sobre aquest barri un 
programa amb 23 actuacions relacionades amb l’espai públic, 
l’habitatge, el medi ambient, els equipaments comunitaris i la di-
namització social i econòmica. Actuacions ambicioses i polièdri-
ques dirigides a endreçar i adaptar la trama urbana, millorar els 
eixos que articulen la mobilitat interior, impulsar la creació del 
necessari i vigilant associacionisme, apostar per la dinamització 
comunitària i la participació ciutadana, fomentar la cohesió in-
terna, equilibrar les funcions del territori, integrar als grups més 
desfavorits amb programes de formació i capacitació i vetllar per 
la igualtat d’oportunitats i la dignitat del seu veïnat.

Recórrer avui els carrers de Trinitat Nova –un barri atractiu, res-
pectuós amb el medi ambient i amb una comunitat cohesionada– 
emociona. Emociona i ens recorda que seguim en deute amb tots 
aquells que la van somiar millor i van lluitar sense descans per 
aconseguir-ho. Ens fa estar en deute amb tots els veïns i veïnes 
que mai no van llençar la tovallola reivindicant la dignitat i el ben-
estar que avui existeix. Aquella generositat, abocada al llarg dels 
anys en incomptables lluites veïnals, és la que ara Trinitat Nova 
retorna a Barcelona. I ho fa transformada en homenatge urbà a 
aquells que tant van fer perquè avui aquest apassionant territori 
sigui com és. 

Janet Sanz, 
regidora de Nou Barris
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La Iniciativa Urbana 

Trinitat Nova 2007-2013 

ha suposat una veritable 

metamorfosi urbanística 

i social, duta a terme amb 

criteris de sostenibilitat 

i qualitat, que ha cercat la 

millora de les condicions 

de vida dels veïns 

i veïnes d’aquest barri 

de Barcelona.

El canvi en l’entorn d’un barri, 
dotar-lo de qualitat urbanística, 
fa que els seus habitants 
prenguin consciència que 
el carrer és part de casa seva
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La Iniciativa Urbana Trinitat Nova ha estat un projecte de projectes selec-
cionat al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 i cofinançat 

pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Es tracta d’una 
important iniciativa de regeneració urbana impulsada amb criteris de sos-
tenibilitat i qualitat que ha inclòs accions per promoure la millora de vida 
dels veïns i veïnes i afavorir el desenvolupament urbà del barri. D’aques-
ta acció ha resultat una Trinitat Nova amb més benestar i seguretat, amb 
millors carrers i places, amb més riquesa, participació i cohesió social. 
El pressupost d’aquesta intervenció integral ha estat 
de 16.203.820 €. La meitat, 8.101.910 €, finançada pel 
fons europeu FEDER i l’altra meitat, per l’Ajuntament de 
Barcelona. En total, al llarg d’aquests anys s’han dut a 
terme 23 actuacions entre espai públic, medi ambient, 
equipament comunitari i dinamització social i econò-
mica. La població directament beneficiada ha estat de 
3.720 persones, xifra a la qual cal sumar la totalitat del 
veïnatge del barri i del districte. 

El fons FEDER és una línia d’actuació que desenvolupa la Comissió Eu-
ropea en el marc de l’objectiu general de treballar per la cohesió social i 
territorial i la igualtat en tots els països de la UE, i convertir el vell continent 
en un lloc més atractiu per invertir i treballar. En aquest sentit, és clau im-
pulsar el desenvolupament local i urbà i donar suport a la regeneració de 
zones urbanes i rurals degradades. 

Barcelona va plantejar-se la remodelació de la Trinitat Nova amb el pro-
pòsit de reformar-ne l’interior, mirant de no trencar l’entramat social però 
partint de la necessitat de demolir prop de 800 habitatges afectats per pato-
logies estructurals severes, substituir-los per noves edificacions i reallotjar 

D’aquesta acció ha 
resultat una Trinitat 
Nova amb més benestar 
i cohesió social

A l’esquerra, detall d’un dels nous fanals instal·lats al barri. 
Sota aquestes línies, mapificació de l’àrea intervinguda.
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els veïns a la mateixa zona. El conjunt de les actuacions havien de donar 
resposta a una realitat que amb el pas dels anys havia anat empitjorant i 
requeria una visió que comprengués tota la complexitat del fet urbà, social 
i econòmic del barri.

La realitat urbana de la Trinitat Nova la determinen dos grans trets:  

• És un barri aixecat sense planejament previ d’urbanisme, infraestruc-
tures, equipaments i serveis; degradat, que allotjava una població amb 
problemes socials i econòmics en un parc d’habitatges públics cons-
truïts durant la dècada de 1950 d’escassa dimensió (19,68 m2 per ha-
bitant de mitjana) i que pateix una patologia estructural greu. Un barri 
amb manca de zones verdes i espais públics i amb alts nivells de soroll 
ambiental i contaminació. 

• És un barri de difícil orografia, situat al llindar de Collserola, fet que 
dificultava els desplaçaments interiors dels seus habitants, i on es tro-
ben grans instal·lacions de la Companyia d’Aigües. 

Els residents procedeixen, majoritàriament, de les onades migratòries de 
la dècada de 1950 i del reallotjament que va suposar l’eradicació del bar-
raquisme a Barcelona. Una població molt envellida —el 32% és major de 
65 anys i el 15% són ancians de més de 75 anys—, el 16% no té estudis i 
amb una taxa d’atur 5 punts superior a la mitjana de la ciutat. Una pobla-
ció que ocupava, abans de la intervenció, un parc d’habitatges afectats per 

patologies estructurals severes; pisos de propietat de petites dimensions 
(entre 38 i 59 m2), sense ascensor i construïts sense insonoritzar ni aïllar 
tèrmicament.

Les actuacions incloses han anat dirigides a promoure 
la millora de la competitivitat, integrar els grups més 
desfavorits i fomentar la cohesió interna amb mesures 
que han millorat l’entorn físic, l’espai públic i el patri-
moni. La comunicació i la participació ciutadana han 
estat un dels trets distintius d’aquest projecte, que ha 
merescut ser nomenat Bona Pràctica de Comunicació 
2012. En tot moment s’ha garantit la informació adient 
a la població i als actors involucrats en la transforma-
ció del barri, difonent els projectes i facilitant l’accés 
de tots els residents a les diferents accions. En aquest sentit, cal desta-
car la creació de la Comissió mixta d’avaluació i seguiment, les diferents 
reunions informatives i participatives amb entitats del barri, l’elaboració i 
distribució de tríptics, cartells, avisos, notes de premsa, la bustiada infor-
mativa, un blog específic, punts informatius, tallers, actes institucionals i 
la creació d’una oficina informativa in situ. 

El projecte d’intervenció integral Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 
s’ha estructurat en tres grans àrees temàtiques: Qualitat de vida, Identitat 
i veïnatge i Entorn físic.

Una comissió d’avaluació 
i seguiment ha garantit 
la informació als veïns i 
veïnes del barri

Abans i després. Imatge presa des del carrer Palamós, a tocar de la Casa de l’Aigua.
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El projecte de regeneració urbana ha estat executat per tres operadors 
municipals:

• BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística, SA). Urbanització de carrers, 
de l’anella central, espais urbans entre els blocs, zones verdes i elimi-
nació de barreres arquitectòniques a l’accés dels habitatges a l’avin-
guda Meridiana. 

• DISTRICTE DE NOU BARRIS Programa social mitjançant diverses ac-
tuacions de formació i capacitació laboral de dones; d’inserció soci-
olaboral per a col·lectius amb dificultats i riscos d’exclusió social; de 
dinamització comercial i comunitària i serveis de proximitat; d’activi-
tats de barri per a infants i joves; de participació i dinamització comu-
nitària; de continguts culturals i itineraris educatius al voltant de la 
cultura de l’aigua, i d’informació i publicitat al veïnat. 

• BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA). Rehabilitació de 
la Casa de l’Aigua —edifici modernista de 4.273 m2 del sistema hidràu-
lic de principis del segle xx, catalogat com a patrimoni arquitectònic de 
la ciutat— i els seus entorns, de 20.198 m2 .

Jornada de portes obertes a la Casa de l’Aigua 
celebrada el 21 de març de 2015.

Cartells d’algunes de 
les activitats incloses 
a la Iniciativa Urbana.

BAGURSA, BIMSA i el districte 
de Nou Barris han estat els 
operadors que han executat 
aquest projecte 
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La Trinitat Nova: 
una aproximació històrica al territori

La Trinitat Nova és un dels tretze barris que componen el districte de Nou 
Barris i està situat a l’extrem nord de Barcelona, a tocar del coll de Mont-

cada, porta d’entrada a la ciutat. Des del punt de vista geogràfic, el barri for-
ma part de l’anomenat coll de Finestrelles, caracteritzat per un fort desnivell 
entre les darreres elevacions de la serra de Collserola amb el turó de les Ro-
quetes. Per aquesta vessant està limitat per antics torrents: l’actual carrer 
de Garbí, que el separa del barri de Torre Baró, i els carrers dels Nous Barris 
i la Via Favència, als barris de Roquetes i la Prosperitat, respectivament. Les 
vies de comunicació que el voregen conformen un dels trets característics 
del paisatge. És un dels pocs barris de Barcelona que gaudeix de la proximi-
tat d’una gran àrea verda com és Collserola.

Si bé el territori on s’assenta actualment la Trinitat Nova tenia, fins ben en-
trat el segle xx, un ús bàsicament agrícola, no va restar al marge del procés 
d’industrialització i del conseqüent creixement demogràfic que va viure la 
ciutat durant el segle xix. El procés fabril va generar necessitats noves i el 
barri havia de servir per assentar usos i serveis indispensables. Una de les 
principals activitats que s’hi va establir durant aquest període van ser les 
instal·lacions per aprovisionar d’aigua Barcelona. A partir de 1825 es va 
construir un aqüeducte per portar les aigües des del Vallès i, el 1869, es va 
construir l’aqüeducte de Dos Rius per iniciativa de la Companyia d’Aigües 
de Barcelona. L’estació de la Trinitat Vella aixecava l’aigua fins als nous di-
pòsits de primera elevació. 

Del blanc i negre al color. Trinitat Nova ha mudat la pell gràcies a aquesta important intervenció urbanística.
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Les línies del tren que anaven del Nord de Barcelona cap a Granollers i Sa-
badell van creuar —i separar físicament— el 1854 el que avui són les dues 
trinitats, la Vella i la Nova. 

Va iniciar-se, llavors, l’ocupació d’aquest espai per grans vies de comuni-
cació entre Barcelona i la resta de Catalunya. Malgrat estar travessat per 
grans eixos viaris, l’aïllament del barri respecte a la resta de la ciutat va 
convertir-se en un dels problemes principals. Fins al 1965 el metro només 
arribava a la parada de Fabra i Puig, a Sant Andreu.

Ja en el segle xx, els primers anys de la dècada de 1950 van ser decisius per 
a la història urbana de la Trinitat Nova. Des del 1953 es van aixecar blocs de 
cases enmig de camps i vinyes, de tal manera que el 1963 ja s’havien su-
perat els 3.000 habitatges, on hi vivien més de 15.000 persones. Una ràpida 
transformació del territori originada per l’expansió demogràfica producte 
de l’onada migratòria amb greus dificultats per trobar habitatge. El creixe-
ment del barri es va fer d’una manera ràpida, amb operacions inconnexes 
dutes a terme per diferents organismes, sense tenir un veritable pla glo-
bal d’urbanització. Malgrat existir espais reservats per a equipaments, els 
organismes promotors no van anar més enllà de l’estricta construcció de 
blocs d’habitatges. Fet que explica, també, els greus dèficits urbanístics 
de la Trinitat Nova. L’exemple més paradigmàtic va ser l’existència, durant 
dècades, de carrers sense asfaltar al barri.

En aquest procés, iniciat l’any 1953 sense cap projecte urbanístic previ, po-
dem diferenciar els tres organismes públics que van executar l’edificació la 
totalitat del barri:
 
• Patronato Municipal de la Vivienda (PMV). És el primer i el darrer or-

ganisme públic que construeix habitatges a la Trinitat Nova. En 10 anys, 
va construir un total de 1.004 habitatges als carrers de Llançà, S’Agaró 
i Platja d’Aro. Els primers 597 —amb 21 locals inclo-
sos— al 1953; els següents 251 al 1959, i els darrers 
156 —destinats a afectats provinents dels enderrocs 
fets al barri del Raval— al 1963.

• Obra Sindical del Hogar (OSH). Va construir 1.154 habi-
tatges als carrers de Port Lligat, la Fosca, Chafarinas, 
Via Favència i Fanals. En total, una superfície de 5,6 
ha, distribuïdes en 5 illes i construïdes en 3 fases, amb 
blocs de 4 plantes en línia i amb zones per a jardins. 
Cada bloc tenia 4 habitatges per planta i una superfície variable entre els 
30-39 m2. S’inauguren oficialment al final de 1955 sense urbanització. El 
PGM aprovat l’any 1976 ja qualificava llavors de “zona a remodelar” el 
total d’habitatges construïts. 

Les vies de comunicació que voregen la Trinitat Nova corformen un dels trets característics del paisatge.

El creixement del barri, 
a partir de 1953, es va fer 
de manera ràpida i amb 
operacions inconnexes
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• Instituto Nacional de la Vivienda (INV). En total construeix 1.159 habitat-
ges, a l’avinguda Meridiana i al carrer Palamós, aixecats en dos grups a 
partir de 1955: 679 habitatges i 34 locals en 4 illes de 32 blocs, i 480 ha-
bitatges en 3 illes de 19 blocs. Aquest conjunt d’edificacions està orientat 
cap a les dues vies ràpides que fan de frontera del barri. Una és l’avingu-
da Meridiana i l’altra, la Via Favència. Hi ha 5 tipus diferents d’habitatges 
amb unes dimensions que oscil·len entre els 58 i els 87 m2. Són els únics 
edificis de la Trinitat Nova originàriament dotats amb ascensor. 

Anys desprès es detecta l’aluminosi, patologia estructural que afectava 
greument els edificis bastits durant les dècades de 1950 i 1960 a Barcelona. 
El 1992, el PMH va dictaminar que 800 habitatges de la Trinitat Nova esta-
ven afectats. Es tractava de la major concentració a la ciutat després dels 
barris del Besòs i la Verneda.  
  

El principal objectiu de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 ha estat 
transformar el barri i afavorir-ne la metamorfosi urbanística i social. Una 
autèntica regeneració urbanística, feta amb criteris de 
sostenibilitat i qualitat, que ha promogut la millora de 
les condicions de vida dels veïns i veïnes. 

La zona d’actuació del projecte ha estat la delimitada 
geogràficament per l’avinguda Meridiana i els carrers 
de Platja d’Aro, Tamariu, Aiguablava i l’avinguda Vall-
bona, incloent l’edifici de la Casa de l’Aigua. Una àrea 
integrada en les seccions censals 161 a 164 del districte 
8 de Barcelona. La magnitud en xifres s’expressa en una 
superfície total intervinguda de 35,81 ha, 1.590 habitat-
ges i 3.720 persones directament beneficiades.

En xifres 
35,81 ha. intervingudes, 
1.590 habitatges 
i 3.720 persones 
beneficiades

Noves places i carrers reformats conviuen avui a la Trinitat Nova. El carrer de Platja d’Aro vist des de l’Avinguda Meridiana.
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 BARRI DISTRICTE BARCELONA

Població 7.462 165.718 1.613.393
Superfície (km2) 0,6 8,0 102,2
Densitat (hab./km2) 13.363 20.611 15.800
Població per sexe

Dones 3.909 87.490 848.743
Homes 3.553 78.228 764.650

Població per lloc de naixement (en %)
Barcelona 51,0 47,5 51,9
Resta Catalunya 4,5 4,8 7,5
Resta Espanya 20,1 26,5 18,4
Estranger 24,4 21,1 22,2

Població per nacionalitat (en %)
Espanyols 82,3 85,1 83,4
Estrangers 17,7 14,9 16,6

% Titulats superiors i CFGS (1) 6,1 11,8 28,4
% sense estudis (1) 15,9 12,8 7,0

Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30.6.2014.

INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2014

La Trinitat Nova: una aproximació estadística

El percentatge de població per sexe es manté dins els paràmetres de 
ciutat i de districte (47,6% homes i 52,4% dones). Cal destacar que un 

17,7% de la població del barri de la Trinitat Nova és de nacionalitat estran-
gera, 2,8 punts percentuals per sobre de la mitjana de Nou Barris i 1,1 
superior a la de Barcelona. Per nacionalitats estrange-
res, les tres més presents al barri són la paquistanesa, 
l’equatoriana i la marroquina. La piràmide de població 
per edat no presenta variacions significatives en relació 
amb el districte i la ciutat. Crida l’atenció un cert dese-
quilibri entre el grup de gent gran, molt més desfavora-
ble en relació amb el gènere masculí, especialment en 
el rang de 80 a 84 anys. Tanmateix, la població de més 
de 65 anys que viu sola i l’índex de sobreenvelliment del 
barri se situen molt a l’alça respecte les dades del districte i de Barcelona. 
En el primer cas, entre 6 i 7 punts percentuals, mentre que en el segon, 
l’índex augmenta 12 punts més que les referències de la resta de barris 
del districte i de la ciutat. 

El 17,7% de la població 
del barri és de 
nacionalitat estrangera
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 BARRI DISTRICTE BARCELONA

Taxa natalitat / 1.000 hab. 7,3 8,4 8,2
Població de més de 65 anys que viu sola (%) (2) 32,2 24,6 25,7
Índex de sobreenvelliment (3) 66,9 54,9 54,8
Turismes (persones físiques) / 1.000 hab. 253,5 297,3 300,3
Motos (persones físiques) / 1.000 hab. 50,5 71,9 114,5
Renda familiar disponible per habitant (2012) 38,5 56,2 100,0

Índex Barcelona=100

(1) Estudis universitaris - Cicles formatius de gra u superior (CFGS) / població de 16 anys i més
(2) població > 65 anys viu sola / població > 65 anys 
(3) població > 75 anys / població > 65 anys *100
(4) Estimació per barris a partir de dades facilitades per codis postals

INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2013

 BARRI DISTRICTE BARCELONA

Demanda d’ocupació 1.031 15.993 119.288          
Atur registrat 880 13.400 96.912
Demanda de no aturats 151 2.593 22.376

Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.

INDICADORS LABORALS ABRIL 2015

La xifra percentual de població més gran de 16 anys amb estudis supe-
riors a la Trinitat Nova (6,1%) suposa 22,3 punts menys que la mitjana de 
la ciutat i un 5,7% menys que aquest mateix ítem al districte. La polari-
tat canvia quan es recullen les dades de la població més gran de 16 anys 
sense estudis: el 15,9% a la Trinitat Nova, més del doble de la mitjana de 
Barcelona i 3,1 punts més que la del districte. 

L’ocupació mitjana de les llars del barri, amb 2,6 habitants, se situa a to-
car dels 2,5 habitants per llar com a dada de ciutat, i el parc mòbil de la 
Trinitat Nova es presenta molt per sota de les magnituds de la ciutat i del 
districte. 

Especialment significatiu és l’índex de renda familiar, 38,5, el més baix dels 
73 barris de la ciutat: 17,7 punts per sota de la mitjana del districte i a 
61,5 de la referència de Barcelona. 

El metro és un dels elements que més i millor han conectat la Trinitat Nova 
amb el conjunt de la ciutat.

Detall d’un dels accessos a la plaça de l’Aire.



Homes Dones

%

TRINITAT NOVA 2014

6 4 2 0 2 4 6

nens joves adults gent gran

95 anys i més
90-94 anys
85-89 anys
80-84 anys
75-79 anys
70-74 anys
65-69 anys
60-64 anys
55-59 anys
50-54 anys
45-49 anys
40-44 anys
35-39 anys
30-34 anys
25-29 anys
20-24 anys
15-19 anys
10-14 anys

5-9 anys
0-4 anys

Homes Dones

%

NOU BARRIS 2014

6 4 2 0 2 4 6

nens joves adults gent gran

95 anys i més
90-94 anys
85-89 anys
80-84 anys
75-79 anys
70-74 anys
65-69 anys
60-64 anys
55-59 anys
50-54 anys
45-49 anys
40-44 anys
35-39 anys
30-34 anys
25-29 anys
20-24 anys
15-19 anys
10-14 anys

5-9 anys
0-4 anys

Homes Dones

%

BARCELONA 2014

6 4 2 0 2 4 6

nens joves adults gent gran

90 anys i més
85-89 anys
80-84 anys
75-79 anys
70-74 anys
65-69 anys
60-64 anys
55-59 anys
50-54 anys
45-49 anys
40-44 anys
35-39 anys
30-34 anys
25-29 anys
20-24 anys
15-19 anys
10-14 anys

5-9 anys
0-4 anys

29Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 28



3130 Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 

Àmbits 
d’actuació

Àrea qualitat de vida 

Àrea d’identitat i veïnatge 

Àrea entorn físic: remodelació 
del barri
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Aquest ha estat, de fet, un projecte de projectes. Durant el període en 
què s’ha dut a terme, uns anys de millores per a la Trinitat Nova, ha in-

tegrat diferents actuacions de tipus urbanístic, social, econòmic i cultural. 
Una actuació que ha contribuït a la integració social dels veïns i veïnes del 
barri mitjançant un programa social orientat a la igualtat d’oportunitats, 
la inclusió social i la inserció sociolaboral, la dinamització comunitària i la 
participació ciutadana. Que ha permès al barri dotar-se d’un equipament 
de ciutat, la Casa de l’Aigua, que l’ha pogut connectar amb l’activitat cultu-
ral, lúdica i turística generada per Barcelona. I que ha comportat una urba-
nització —carrers, interiors d’illa, zones verdes, accessibilitat, etc.— que ha 
resolt la degradació urbana d’un barri construït durant la dècada de 1950 
amb greus carències. 

Les millores han estat en tres grans àmbits: 

Qualitat de vida. Un dels eixos centrals de la Iniciativa Urbana Trinitat 
Nova 2007-2013 ha estat la sostenibilitat i l’ecologia urbana, prioritat que 
s’ha materialitzat físicament en la reformada Casa de l’Aigua i els seus 
entorns. La remodelació del barri ha comportat la reubicació de molts 
dels seus veïns i veïnes en noves comunitats. S’han definit i implementat 
programes d’acompanyament dissenyats a garantir la igualtat d’oportu-
nitats i vetllar perquè no es produïssin situacions de risc o exclusió soci-
al. Les noves comunitats s’han estructurat amb suport de mediadors co-
munitaris i s’ha posat l’accent en les pràctiques de bon veïnatge. Amb la 
remodelació urbanística també s’ha cosit la convivència entre residents i 
activitat econòmica. La dinamització del comerç i de serveis de proximitat 
ha estat un altre dels eixos de treball. 

Identitat i veïnatge. Implicar als veïns i veïnes del barri en la reforma del 
barri i fer-los corresponsables de la seva metamorfosi. S’han coordinat 
les diferents actuacions i s’ha promogut la planificació conjunta alhora 
d’abordar les necessitats específiques de la població del barri. De la mà 
de representants dels diferents col·lectius, grups i entitats existents i 
que s’han implicat en el funcionament comunitari s’han trenat complici-
tats en els serveis existents; entre d’altres, educatius, socials, de lleure, 
culturals, urbanístics, sanitaris, policials i preventius. Una comissió de 
seguiment ha permès auscultar en tot moment l’evolució de la Inicia-
tiva Urbana Trinitat Nova 2007-2013 i un Pla de comunicació donar-lo a 
conèixer al conjunt del veïnat. 

Entorn físic. La remodelació del barri ha estat 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 i ha inclòs la participació de tres 
operadors que han treballat conjuntament en aquest ambiciós projecte. 
Amb l’objectiu de donar identitat al barri, la nova ordenació i la volume-
tria de les noves edificacions han posat l’accent en l’espai públic i en l’in-
crement de l’espai lliure enjardinat. Els nous habitatges gaudeixen de 
les millors condicions de sol, ventilació i vistes, mentre que l’espai públic 
s’ha convertit en protagonista i articulador del barri. S’ha modificat el 
viari així com els perfils de la resta de terreny per tal d’aconseguir una 
millor relació entre edificacions i entorn.
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Àrea qualitat 
de vida
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Rehabilitació i adequació de la Casa de l’Aigua

El projecte original el van redactar els enginyers Felip Steva i Planes i Joan 
Sitges per encàrrec de la Companyia d’Aigües de Barcelona, i pretenia millo-
rar les condicions higièniques del subministrament d’aigua a la ciutat des-
prés que el 1914 s’hi produís una epidèmia de tifus. L’edifici ja existia molt 
abans que es creés el barri de la Trinitat Nova, de manera que els veïns el 
recorden com a espai de jocs i relacions. Ha estat testimoni d’un procés urbà 

d’interès per a la ciutat: la creació d’una perifèria urbana que 
a partir de la dècada de 1950 va anar configurant-se d’acord 
amb les necessitats de la ciutat. 

Aquest edifici, situat en territori de transició entre la plana de 
Barcelona i la serralada de Collserola, es va construir l’any 
1917 com a element infraestructural de la ciutat durant el 

segle xx. La seva rellevància rau en la claredat arquitectònica i en la seva 
tipologia constructiva, ja que és un dels primers edificis de la ciutat construït 
amb formigó armat. És per aquest motiu que està inclòs al catàleg del patri-
moni arquitectònic de la ciutat amb un nivell C de protecció. 

Les obres han servit per a fer valer el patrimoni modernista del barri. Aques-
tes han inclòs la consolidació i reparació estructural del conjunt modernista, 
que estava tancat des que el 1989 les instal·lacions hidràuliques van quedar 
en desús, i l’adequació de l’espai exterior com a lloc per desenvolupar acti-
vitats a l’aire lliure. S’han executat obres en 24.471 m2. Constitueix un nou 
atractiu cultural de la ciutat i ha esdevingut un equipament de ciutat de re-
ferència com a centre d’interpretació de l’aigua i de l’educació ambiental on 
es fan activitats divulgatives. Les actuacions han comportat la reparació de 
les lesions estructurals dels edificis i la seva adequació constructiva i també 
la dels dipòsits, per tal d’impermeabilitzar-ne la coberta. En total, 3.105 m2 
s’han beneficiat d’aquestes obres. Els dos edificis que conformen el conjunt 
s’han unit a través d’un vestíbul fet amb vidre i fusta i s’ha cobert la piscina de 
cloració amb fusta pel mateix motiu. Pel que fa a l’entorn s’ha arranjat l’espai 
destinat a activitats a l’aire lliure, que ocupa una superfície de 20.198 m2.

S’han executat obres 
en 24.471 m2. L’entorn 
de l’equipament també 
s’han arranjat.

Les obres han servit per 
a fer valer el patrimoni 
modernista del barri
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Definició de continguts de la Casa de l’Aigua 

El projecte ha consistit en la realització d’un procés participatiu per tal de 
definir la finalitat i els continguts que ha d’albergar el nou equipament. 
La proposta final elaborada a partir de la participació dels veïns, entitats 
i agents socials i econòmics proposa que la Casa de l’Aigua esdevingui un 
equipament referent de ciutat i de país, amb una funció educativa entorn 
del cicle de l’aigua, on es mostri el valor patrimonial de la infraestructura i 
el paper que havia tingut en la distribució de l’aigua a Barcelona a la vegada 
que posi en valor els elements patrimonials que hi estan relacionats, com 
ara els antics aqüeductes, el pont dels Tres Ulls i la connexió amb la Casa 
de l’Aigua i la resta de la ciutat mitjançant túnels. 

La potencialitat de l’equipament permet plantejar un treball de promoció 
econòmica del barri i per extensió del districte mitjançant la integració en 
les rutes turístiques i culturals de la ciutat, com ara la Ruta del Modernis-
me de Barcelona i Catalunya, i de difusió ambiental mitjançant la realit-
zació de visites guiades, itineraris turístics, tallers, jornades, seminaris i 
d’altres activitats.

Detall d’una de les 
canonades.

Vista d’un dels connectors que es troben al subsòl de la Casa de l’Aigua. Els dos edificis que conformen el conjunt s’han unit a través d’un vestíbul.

Detall del vestíbul fet amb vidre i fusta.
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Itineraris educatius de Trinitat Nova

Fer un instrument de coneixement i valoració del territori, amb elements 
didàctics d’anàlisi; reforçar la vinculació i arrelament al barri, i donar a 
conèixer la seva evolució històrica, cultural i social i la seva transforma-
ció. Han estat els grans objectius dels Itineraris educatius de Trinitat Nova 
que s’han traçat de la mà d’un procés de participació que ha permès ade-
quar-los als interessos del barri. Les rutes s’han definit atenent a les dife-
rents demandes i propostes d’associacions i entitats. Totes parteixen de la 
Casa de l’Aigua amb el propòsit de promoure i donar a conèixer l’equipa-
ment i el seu procés de renovació juntament amb d’altres elements de la 
Trinitat Nova que tenen un valor històric, urbanístic i social.  

S’han definit 4 itineraris -recorreguts significatius, de passat, present i fu-
tur- amb una representació de la memòria actual dels que ara habiten el 
barri, com a veïns i veïnes, associacions, escoles, equipaments i institucions. 
Els itineraris són: Les Cases de l’Aigua a la Trinitat, que permet conèixer com 
són aquests equipaments hidràulics que hi ha a Trinitat Nova i Trinitat Vella; 
Història i patrimoni als afores de la ciutat, que apropa al visitant, entre d’altres 
espais, al xalet de la Trinitat Nova, l’Escola de Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya, les Cases dels Carters, el castell de Torre Baró, l’espai que 
ocupava la Torre del Rellotge i la creu de Trinitat Nova; L’abastiment de l’aigua 
a Barcelona. Dels inicis a l’actualitat, amb parada a les cases de les aigües de 
les dues Trinitat i Montcada i Reixach, el Pont dels Tres Ulls, el Rec Comtal, 
la finca la Poderosa, la Granja Montserrat, l’aqüeducte de Ciutat Meridiana, i 
Les lluites veïnals transformadores dels barris, que permet conèixer l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes de la Trinitat Nova, el Pla Comunitari, el CEIP Sant Josep 
Oriol, l’Ateneu Popular de 9 Barris i l’Arxiu Històric de Roquetes. 
 
 
Think Local, Think Trinitat Nova

Projecte de dinamització de la Casa de l’Aigua amb un seguit d’activitats 
culturals i de lleure que han promogut l’ús lúdic, educatiu i esportiu de 
l’equipament, i han donat a conèixer les seves potencialitats i possibilitats 
entre els veïns i veïnes del barri i del conjunt de la ciutat. S’han organitzat, 
entre d’altres, tallers per a infants i joves vinculats a l’aigua, la natura i 
l’esport; cicles de cinema amb l’aigua com a protagonista; nits de música i 
poesia; actes de promoció de la cultura popular, i rutes pel barri. Des de la seva recuperació com a equipament, la Casa de l’Aigua ha acollit nombroses activitats.

Els diferents itineraris 
tenen com a punt de 

partida la Casa de l’Aigua. 
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ANY QUADRE RESUM DE PROJECTES  PARTICIPANTS INSERCIÓ %

2011 Curs d’atenció sociosanitària  20 7 35%
 a persones dependents a domicili   
2012 Curs d’operacions bàsiques de pisos en allotjaments 17 5 29,4%
2013 Curs de cambreres de restaurant i bar 18 6 33,3%
 TOTAL PARTICIPANTS 55 18 32,7%

Curs d’atenció sociosanitària a persones dependents a domicili 

S’ha capacitat professionalment un grup de 20 dones en el sector de serveis 
d’atenció a les persones. S’han impartit accions de formació en les especia-
litats de serveis d’atenció a les persones o treballador familiar per un mínim 
de 700 hores distribuïdes en formació teòrica (580) i pràctiques en empre-
ses del sector (120). S’ha articulat un sistema d’incentius a la formació a fi 
de garantir la continuïtat de les alumnes al curs; l’acreditació professional 
de les participants a l’acció formativa, mitjançant l’atorgament d’un títol o 
certificat oficial dels estudis realitzats i un dispositiu de suport i acompa-
nyament individual al procés de recerca de feina de les participants a fi de 
millorar-ne l’accés al mercat de treball.

Inserció laboral: 35% en finalitzar el curs, 75% a l’any següent 

Formació i capacitació per a dones   
 

La finalitat d’aquests projectes ha estat la formació i capacitació profes-
sional en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones i la inserció laboral 
posterior del col·lectiu de dones de la Trinitat Nova amb dificultats especi-
als d’inserció com ara joves, aturades de llarga durada, majors de 45 anys, 
immigrants, famílies monoparentals o amb altres factors de risc d’exclu-
sió social. Participants a l’acabar 

el curs de formació.
Curs d’operacions bàsiques de pisos en allotjaments

S’ha capacitat 17 dones mitjançant la realització del curs becat d’operaci-
ons bàsiques de pisos en allotjaments, de 390 hores de durada distribuïdes 
en 310 hores de formació teòrica i 80 hores de pràctiques en empreses 
del sector. El curs, realitzat entre maig i desembre de 2012, ha estat com-
plementat per una sèrie d’accions formatives de suport a la inserció: mò-
duls d’orientació laboral, competències i tècniques de recerca de feina que 
tenen per objectiu dotar d’instruments i recursos pràctics per aconseguir 
més autonomia i eficàcia en la recerca activa de feina.

Inserció laboral: 29,4%

Curs d’operacions bàsiques de restaurant i bar

Curs de formació ocupacional de 290 hores de durada, amb pràctiques no 
laborals en empreses del sector, orientat a capacitar professionalment les 
18 participants, veïnes del barri, per treballar com a ajudant de cambrer i 
empleada de petit establiment de restauració, fent tasques d’assistència 
general al servei; preparant i presentant begudes senzilles i menjars rà-
pids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de ma-
nipulació, i preparant aliments i begudes.

Inserció laboral: 33,3%

Les participants en 
una de les classes.

Algunes de les 
participants al curs.
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ANY QUADRE RESUM DE PROJECTES I CURSOS  PARTICIPANTS INSERCIÓ %

2011 Promotors de sostenibilitat al barri de la Trinitat Nova 12  5 41,6 %
2011 Neteja, manteniment i civisme a l’espai urbà 10  1 10,0 %
2012 Manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques 12  3 25,0 %
2012 Manteniment de zones urbanes i periurbanes 12  3 25,0 %
2013 Jardineria i millora de la Trinitat Nova 11 11 52,3 %
2013 Rehabilitació d’equipaments i serveis públics  21  6 54,5 %
 de la Trinitat Nova 
2014 Trinitat Nova avança amb tu   6 2 25,0%

S’han realitzat diferents reunions informatives per donar a conèixer els projectes.

Projectes d’inserció sociolaboral    
de col·lectius amb dificultats especials 

L’objectiu ha estat millorar el grau d’ocupabilitat de la població de la Trinitat 
Nova en situació d’atur i amb risc d’exclusió social mitjançant la realització 
de projectes d’inserció laboral que tracten la capacitació professional, la 
formació i la contractació laboral per un període mínim de sis mesos.

Projecte d’inserció sociolaboral de promotors de sostenibilitat 

Aquest projecte, realitzat entre el 20 de desembre de 2010 i el 20 d’octubre 
de 2011, ha capacitat professionalment com a promotors de sostenibilitat 
un total de 12 persones mitjançant un programa de formació i treball en 
context productiu de sensibilització ambiental al barri. El projecte ha im-
plicat la contractació laboral per un període de 8 mesos i la realització d’un 

curs de formació de 244 hores de durada. El àmbits d’ac-
tuació del projecte s’han centrat en accions de sensibilitza-
ció comunitària vers la millora de l’ús i l’estalvi de l’aigua, la 
reducció de residus domèstics, l’estalvi d’energia, l’energia 
solar tèrmica, l’adequació i l’ús de l’espai urbà i la mobilitat, 
la reducció de contaminació ambiental, el civisme i la con-
vivència.

De les activitats realitzades en el marc del projecte cal destacar la crea-
ció d’un punt d’informació ambiental a la Trinitat Nova, la realització d’un 
mapa ambiental de referència del barri, accions de sensibilització i infor-
mació ambiental porta a porta, la realització d’una enquesta ambiental, un 
cinefòrum de sostenibilitat, el Facebook Promotores Trinitat, accions d’ali-
mentació sostenible, l’itinerari educatiu a les escoles, comerç de proximi-
tat, promoció de voluntariat i diferents activitats lúdiques.

Nivell d’inserció laboral: 41,6%

Objectius? millorar la 
capacitació professional, 
la formació i la 
contractació laboral
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Projecte d’inserció sociolaboral de neteja,   
manteniment i civisme a l’espai urbà

Ha permès la realització d’un projecte comunitari, entre l’1 de març i el 30 
de novembre de 2011, orientat a potenciar el desenvolupament sosteni-
ble del barri mitjançant accions de millora urbana i promoció del civisme 
tant de les diferents entitats i agents socials com del veïnatge de la Trinitat 
Nova. El projecte ha permès la capacitació professional dels participants 
com a agents cívics mitjançant la realització d’un curs de formació de 290 
hores de durada, i també la contractació laboral per un període de 9 mesos 
de 10 veïns i veïnes de la Trinitat Nova amb dificultats especials d’inserció.

Nivell d’inserció laboral: 10,0%

Projecte d’inserció sociolaboral de manteniment 
d’instal·lacions solars tèrmiques

Capacitació professional i contractació com a tècnics auxiliars en el mun-
tatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques d’un grup de 12 per-
sones durant un període de 6 mesos (del 4 de juny al 24 de desembre de 
2012), amb una jornada laboral de 30 hores setmanals. La formació els ha 
permès revisar, diagnosticar i reparar, si ha calgut, les instal·lacions de 
plaques instal·lades en els edificis de la zona de la Iniciativa Urbana Tri-
nitat Nova 2007-2013, i dur a terme una campanya informativa sobre l’ús 
i el manteniment correctes de les instal·lacions solars tèrmiques en les 
comunitats de veïns. 

Nivell d’inserció laboral: 25,0%

Projecte d’inserció sociolaboral de manteniment    
de zones urbanes i periurbanes

Capacitació professional com a auxiliars de neteja i manteniment viari a un 
grup de 12 aturats i aturades mitjançant un programa de formació i treball 
en context productiu, que ha permès la contractació laboral de 6 mesos, 
amb jornada de 32 hores setmanals, per dur a terme treballs de neteja i 
manteniment urbà, jardineria i adequació de les zones forestals de la Tri-
nitat Nova.

Del 21 de maig al 30 de novembre de 2012 han fet un curs de neteja viària 
de 166 hores de durada distribuïdes en 54 hores teòriques i 122 de pràcti-
ques; s’han format i aportat experiència laboral en l’àmbit de la neteja i la 
jardineria viària, urbana i periurbana i han contribuït a la millora de l’estat 
de la via pública del barri. 

Nivell d’inserció laboral: 25,0%

Instal·lació de plaques solars al barri.

Cartell anunciant la 
neteja d’un solar.

Neteja i manteniment de zones urbanes.

Tasques de neteja de 
l’espai urbà.
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Projecte d’inserció sociolaboral de jardineria    
i millora de la Trinitat Nova

Capacitació professional com a tècnics auxiliars de jardineria i manteni-
ment d’espais públics urbans, mitjançant un programa de formació i tre-
ball en context productiu, a un grup d’11.

Durant 6 mesos, entre el 24 de desembre de 2013 i el 23 de juny de 2014, 
s’han contractat 11 persones amb jornada laboral de 32 hores setmanals 
per formar i facilitar experiència laboral de jardineria i manteniment d’es-
pais urbans; contribuir a la millora de l’enjardinament i la neteja del barri. 
Han executat operacions auxiliars de manteniment de jardins, parcs i zo-
nes verdes seguint un pla de treball, complint les mesures de prevenció de 
riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient. 

Nivell d’inserció laboral: 52,3%

Projecte de rehabilitació d’equipaments i serveis públics de la 
Trinitat Nova

Capacitació professional com a tècnics auxiliars d’obres, reformes i man-
teniment, mitjançant un programa de formació i treball en context produc-
tiu, a un grup de 10 persones. S’han contractat 10 persones durant 6 mesos 
(del 31 de desembre de 2013 al 30 de juny de 2014) amb jornada laboral 
de 32 hores setmanals per formar i facilitar experiència laboral d’auxiliar 
d’obres, reformes i arranjaments d’equipaments i serveis públics i contri-
buir a la millora de l’estat dels equipaments i serveis públics del barri.

Nivell d’inserció laboral: 54,5%

Projecte Trinitat Nova avança amb tu

Aquest projecte ha tingut com a objectiu la capacitació professional de 6 
persones contractades durant 6 mesos (del 7 de gener al 30 de juny de 
2015) per a la realització de treballs de millora de l’entorn urbà del barri, 
mitjançant la creació d’un equip d’intervenció immediata per fer treball de 
manteniment a la via pública i als equipaments, serveis i edificis de titula-
ritat pública, tot duent a terme feines complementàries al treball desenvo-
lupat pels diferents serveis municipals i aportant un valor afegit a Trinitat 
Nova. 

Nivell d’inserció laboral: 25,0%

Tasques de neteja d’una zona verda de Trinitat Nova. Les persones contractades també han realitzat petites obres i manteniment de l’espai públic.
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La finalitat d’aquest projecte, desenvolupat entre l’oc-
tubre de 2013 i el desembre de 2014, ha estat incidir 
en la promoció del comerç i dels serveis comercials 
de proximitat com a factor clau en el procés de ver-
tebració, cohesió social i desenvolupament econò-
mic del territori i per extensió de la ciutat. Com a 
resultat d’aquest projecte s’ha produït una millora 
de la cohesió del col·lectiu de comerciant; un in-
crement de la competitivitat del comerç tradicio-
nal i de proximitat de la zona, mitjançant accions 
de formació, assessorament, millora de la gestió, 
aplicació TIC; i la promoció de noves zones co-
mercials, amb un programa d’activitats i accions 
promocionals i vinculació comunitària amb el 
territori. S’ha constituït i s’ha donat suport a la 
posada en marxa de l’Associació de Comerci-
ants i s’ha creat l’Associació de Comerç i Em-
preses de Trinitat Nova que agrupa, des del ju-
liol de 2014, el comerç i els serveis de la zona i 
ofereix, entre d’altres, els serveis d’informació 
i acompanyament, assessorament al funcio-
nament de les empreses, formació per a la millora de les compe-
tències professionals, la dinamització comercial i els descomptes 
en la taxa de recollida de residus i altres serveis.

Dinamització del comerç      
i serveis de proximitat

Ha estat el projecte de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 que ma-
jor impacte ha tingut socialment. Un projecte nascut amb la voluntat de 
pal·liar la situació de crisi que ha afectat al comerç del barri, caracteritzat 
històricament per la manca de botigues de proximitat, el procés de tanca-
ment dels establiments tradicionals i la dispersió dels mateixos. Una situ-
ació agreujada per la crisi econòmica dels primers anys del segle xxi, l’en-

velliment dels clients i la competència dels eixos comercials i 
mercats propers. 

La remodelació urbanística ha generat una evolució al barri 
que ha obert la possibilitat de millorar la situació del comerç 
i de les activitats empresarials existents. S’han contemplat 
diferents àmbits; entre d’altres, la promoció de l’associaci-
onisme comercial, l’impuls i millora de la competitivitat de 
les petites i mitjanes empreses, la creació de serveis d’ajuda 
i orientació, la millora de la imatge del Mercadet del dime-

cres, el foment de la convivència i la cohesió social, l’increment del prestigi 
dels comerciants, la millora de la imatge del teixit comercial, i el disseny 
d’un pla de comunicació i màrqueting. 

S’ha constituït l’Associació del Comerç i les Empreses.

Cartell anunciant 
una de les activitats.

El resultat d’aquest 
projecte ha estat, entre 
d’altres, una millora de 
la cohesió social al barri



5352 Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 

Àrea 
d’identitat 
i veïnatge
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Programa d’activitats en casal de barri 
(provisional)

S’ha establert una dinàmica de revitalització i participació dintre del bar-
ri. La planificació de les actuacions s’ha dut a terme mitjançant un pla 

de participació i dinamització comunitària, en coordinació amb el teixit as-
sociatiu i veïnal.

Programa d’Infants de la Trinitat Nova 

Ha permès ampliar i millorar al territori un espai educatiu per a infants i jo-
ves amb l’objectiu de fomentar un espai obert al barri, normalitzador i que 
garanteixi l’atenció a les necessitats socioeducatives específiques de cada 
infant de la Trinitat Nova, així com potenciar el nivell cultural dels infants i 
el seu entorn, procurant que adquireixin uns hàbits correctes i positius per 
al seu desenvolupament personal i social. 

Aquest programa ha ofert 80 places d’atenció diària en horari extraescolar 
i casals en períodes de vacances a infants i adolescents d’entre 4 i 14 anys. 
Les activitats s’han desenvolupat al Casal Infantil de la Trinitat Nova, l’esco-
la Sant Josep Oriol, l’Espai Benjamí i l’Oficina de la Iniciativa Urbana Trinitat 
Nova 2007-2013. 

Ha ofert un espai lúdic i educatiu de lleure per a infants i adolescents; ha fo-
mentat la interrelació entre l’equipament de lleure i tots els recursos vinculats 
en l’àmbit de la infància al territori; ha promogut accions d’intervenció en la 
comunitat; ha potenciat la participació activa dels infants i les seves famílies en 
les iniciatives tant de territori com de l’entorn més immediat, per facilitar així 
la cohesió social i la seva participació en clau comunitària, i ha basat la tasca 
educativa de l’equip de treball en realitzar accions com a eina de prevenció.

S’ha treballat en quatre grans àrees utilitzant una metodologia participati-
va: àmbit d’infància i adolescents, de famílies, escoles i comunitari. 

Rua de 
carnestoltes 
protagonitzada 
per nens i nenes 
del barri.
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Projecte Trini Joc

Dissenyat per a cobrir les necessitats socioeducatives dels infants i adoles-
cents de Trinitat Nova en horari extraescolar, tant diàriament com en perí-
odes de vacances. S’han realitzat activitats de lleure, culturals i artístiques, 
reforç escolar i del procés de socialització, prestant atenció especial als col-
lectius en situació de risc d’exclusió i població nouvinguda. Les diferents ac-
tivitats s’han realitzat al Casal Infantil Trinitat Nova, l’escola Sant Josep Oriol 
-biblioteca, sala de psicomotricitat i patis- i l’Espai Benjamí –sales i patis-. 
S’ha ofert un servei d’atenció socioeducativa individualitzada i col·lectiva als 
infants, en funció de les franges d’edat. S’han cobert els àmbits lúdics (ta-
llers, sortides, excursions, casals en períodes de vacances), de salut, higiene 

i alimentació i de socialització, contemplant accions orientades a estimu-
lar, estructurar i promoure el desenvolupament de la personalitat de l’in-
fant i l’adolescent, així com les competències i habilitats necessàries per 
a interactuar amb el medi i garantir el respecte a la convivència i l’entorn. 

Cartell d’una de les 
activitats.

Programa adolescents i joves

Responia a les necessitats detectades d’atenció als adolescents i joves del 
barri i a demandes d’entitats i agents socials de Trinitat Nova, especialment 
a la realització d’accions orientades a la professionalització i inserció laboral 
del jovent. Les 4 línies d’actuació que han inspirat el pro-
grama han estat la capacitació professional, l’autonomia i 
participació, l’accés al mercat de treball i el suport i acom-
panyament personalitzat en els processos d’inserció. Els 
àmbits formatius han estat l’hostaleria (curs d’operacions 
bàsiques de cuina) i les instal·lacions elèctriques (curs de 
muntatge, manteniment d’instal·lacions de baixa tensió). 
En cada àmbit hi han participat 17 adolescents i joves d’en-
tre 16 i 30 anys residents a Trinitat Nova. Després de rebre formació especí-
fica, els participants han fet pràctiques en empreses del sector. Un primer 
pas dirigit a la futura inserció laboral d’aquest col·lectiu del barri. 

Els cursos s’ha realitzat entre els mesos de juliol i setembre de 2015. El 
d’hostaleria, de 190 hores -110 teòriques i 80 pràctiques- s’ha realitzat en 
col·laboració amb l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona. El d’instal-
lacions elèctriques, en col·laboració amb l’Escola Gremial d’Instal·ladors de 
Barcelona, ha estat de 150 hores, 95 teòriques i 155 pràctiques.

El reforç escolar ha estat 
una de les prioritats 

d’aquest projecte.

També s’ha tingut cura 
del lleure dels petits.

Joves rebent formació teòrica. Algunes de les participants en el curs d’hosteleria.

S’han mantingut reunions 
personalitzades amb tots 
els participants.

Projecte que és un primer 
pas dirigit a la inserció 
laboral d’aquest col·lectiu
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Informació i publicitat

Activitats d’informació i publicitat 

Els diferents projectes inclosos a la Iniciativa Urbana Trinitat Nova s’han 
donat a conèixer a la població mitjançant la publicació a la web del distric-
te de Nou Barris, xarxes socials de l’Associació de Veïns, Pla de Desen-
volupament Comunitari i Punt Òmnia Trinitat Nova, cartelleria, tríptics i 
objectes promocionals. Totes les actuacions s’han publicitat i focalitzat en 
cadascuna de les àrees temàtiques. Ha estat l’objectiu d’una campanya de 
comunicació desenvolupada en quatre fases: llançament, coincidint amb 
l’aprovació del projecte; inici de les actuacions, amb una comunicació a peu 
d’actuació i màrqueting directe; desenvolupament, amb informació veïnal 
del progrés de les actuacions de la mà de sessions informatives, i finalitza-
ció, amb l’entrega dels projectes amb inauguracions obertes a la ciutada-
nia i comunicació dels respectius beneficis obtinguts. Una campanya que 
ha merescut el guardó de Bona Pràctica en Comunicació 2012.

La Iniciativa ha comptat amb un punt d’informació, obert matins i tardes 
de dilluns a divendres, on es recollien les dades dels interessats en par-
ticipar-hi. També s’ha donat informació de la marxa dels projectes en els 
Consells de barri de Trinitat Nova. Aquesta difusió ha garantit un grau de 
cobertura sobre la població objectiu de les accions de comunicació que ha 
permès que un gran nombre de veïns i veïnes participessin en els projectes 
que s’han anat desenvolupat. S’han fet diferents sessions informatives a 
fi de donar a conèixer les característiques dels projectes d’inserció soci-
olaboral i de la inscripció per a la participació en els mateixos. Els veïns i 
veïnes assistents a les sessions informatives, difoses per diversos mitjans, 
han permès la igualtat d’oportunitats alhora de participar en els projectes. 

Memòria actuació Iniciativa Urbana Trinitat Nova

Per tal d’aixecar acta d’aquest important projecte s’ha elaborat la memòria 
que teniu a les mans on es resumeix el conjunt de programes i millores 
impulsades al barri al llarg d’aquests anys de transformació.

Pla de participació integral i dinamització 
comunitària 2013-2014

Coordinació Actuacions Iniciativa Urbana (2011)

L’objectiu ha estat promoure i garantir la planificació conjunta de les dife-
rents actuacions realitzades per tal d’abordar les necessitats específiques 
de la població del barri. S’ha garantit, així, la participació activa de tots els 
actors implicats, tant tècnics com ciutadans, així com la comunicació, in-
formació i difusió dels projectes duts a terme. L’oficina de la Iniciativa Ur-
bana Trinitat Nova (La Fosca, 10) ha actuat durant aquests anys com a seu 
del projecte i espai de referència general. 

Projecte Comunitari (2013-2014) 

Desplegat amb la finalitat d’executar el Pla de participació integral i dina-
mització comunitària, aquest projecte ha promogut la participació d’enti-
tats, serveis, projectes i grups d’opinió en el seguiment de les actuacions 
programades per la Iniciativa Urbana. Els objectius del Projecte Comu-
nitari, en marxa entre el maig de 2013 i el desembre de 2014, han estat 
8: garantir la informació, difusió i comunicació; dinamitzar l’Oficina de la 
Iniciativa Urbana; organitzar els processos de selecció de candidats a les 
accions d’inserció sociolaboral i formació de dones; conèixer els resultats 
dels projectes d’inserció sociolaboral i captació professional per a dones; 
detectar necessitats per a impulsar el disseny, la programació i planificació 

de les actuacions; informar, coordinar, gestionar, fer el se-
guiment i l’avaluació dels projectes desenvolupats; potenciar 
l’associacionisme per enfortir la cohesió i participació social, 
i documentar les diferents intervencions.
 
Les accions desenvolupades en el marc del Projecte Comu-
nitari han estat els continguts de la Casa de l’Aigua, els itine-
raris educatius i el programa d’infants de Trinitat Nova, els 
diferents projectes d’inserció sociolaboral, la dinamització 

del comerç i serveis de proximitat i el projecte d’orientació laboral i forma-
ció per adolescents i joves.

Avaluació actuacions Iniciativa Urbana (2015)

L’objectiu ha estat fer una valoració del grau d’acompliment dels objectius, 
qualitat de les intervencions i adequació a la realitat del barri. S’ha volgut, 
en tot moment, generar espais de reflexió i anàlisi de l’execució dels projec-
tes socials. Els projectes avaluats han estat onze de l’àrea Qualitat de Vida, 
referents a la formació i la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclu-
sió i al desenvolupament comercial del territori, i tres de l’àrea d’Identitat i 
Veïnatge, relacionats amb projectes per a infants, adolescents i joves.

Tots els actors 
implicats han pogut 
dir la seva.

Alguns dels elements 
de comunicació de la 
Iniciativa Urbana.Al llarg d’aquests 

anys s’ha garantit la 
planificació conjunta de 
les diferents actuacions.
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Àrea entorn 
físic: 
remodelació 
del barri
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El Pla especial de reforma interior d’un sector del barri ha estat el resul-
tat d’un procés de treball fet per l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament, el 

districte i l’associació de veïns de la Trinitat Nova i ha inclòs infraestructu-
res, urbanització de carrers i nou espai públic, creació d’habitatges, eixos 
cívics, punts neuràlgics i desenvolupament sostenible urbà. La renovació i 
adequació del barri pel que fa a infraestructures i serveis ha estat estreta-
ment vinculada a la reordenació de l’espai urbà. 

El conjunt de les obres d’urbanització incloses a la Iniciativa Urbana Trinitat 
Nova 2007-2013 ha tingut com a eixos millorar l’accessibilitat, eliminant 
barreres arquitectòniques; solucionar els desnivells topogràfics amb la 
creació d’espais verds i zones de connectivitat; millorar la mobilitat viària 
del barri i introduir elements de reducció de la conta-
minació acústica i lumínica, instal·lant fanals de LED de 
baix consum i paviment sonor reductor. Totes les actu-
acions han comportat nova pavimentació, noves xarxes 
de serveis de reg i enllumenat públic, nova senyalització 
horitzontal i vertical i nou mobiliari urbà.

Amb les obres realitzades, s’ha incrementat l’espai pú-
blic —veritable articulador del barri— al qual s’ha donat 
un ús més cívic i racional; s’han potenciat zones d’estada i trobada per a 
la gent gran, infants i famílies; s’ha adequat i modernitzat la qualitat d’ur-
banització i serveis; s’han remodelat totes les xarxes de serveis amb so-
terrament de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; s’ha millorat la 
connectivitat interna, amb un flux viari rodat i de vianants més satisfactori, 
i s’ha resolt el contacte de l’edificació amb els vials. 

Amb les obres s’ha 
incrementat l’espai 
públic, al que s’ha donat 
un ús més cívic i racional

Millorar la mobilitat viària ha estat un dels objectius de les obres d’urbanització.
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Dotació econòmica: 15.815.708 €
Carrer Aiguablava 2.286.670 €
Carrer Platja d’Aro 257.200 €
Carrer Palamós 2.991.159 €
Illa 1 1.175.457,25 €
Illa 2 939.261 €
Illa 3 1.295.894,25 €
Illa 4 1.954.550 €
Illa 5 1.825.470 €
Illa central 1.887.415 €
Anella central barri Trinitat Nova 1.202.632 €

Urbanització dels accessos als habitatges existents a 
l’avinguda Meridiana

Comprèn els entorns dels blocs existents amb façana a la Meridiana, des 
de la nova rampa de la parada d’autobús, davant la Casa de l’Aigua, fins al 
carrer de Platja d’Aro, i completa així la urbanització ja realitzada, que ha 
adequat la illeta entre el carrer de Platja d’Aro i el de Llosa. S’ha millorat 
l’accessibilitat a tots els blocs, s’han renovat les voreres i creat nous espais 
verds. S’han enderrocat les finques del carrer de Pala-
mós 70-76 i 59-63; S’Agaró, 31, i del carrer de la Llosa, 6. 

Les obres d’urbanització han fet possible que els habi-
tatges del sector siguin accessibles tant per a les per-
sones com per als vehicles de serveis. Alhora, s’ha sal-
vaguardat la privacitat dels veïns que resideixen a les 
plantes baixes d’aquests edificis. S’han remodelat els 
carrers per adaptar-los a les futures edificacions. S’han 
construït noves xarxes de serveis, s’ha renovat el mobiliari urbà, s’ha instal-
lat una nova xarxa d’enllumenat que ha permès l’electrificació soterrada al 
barri i s’han senyalitzat els carrers. Les obres han inclòs nova pavimenta-
ció. S’ha actuat sobre una superfície total de 14.000 m2. 

Amb una topografia accidentada s’ha modificat el viari existent així com 
els perfils de la resta de terreny per aconseguir una relació millor entre 
edificacions i entorn. L’Ajuntament ha executat en diferents fases les obres 
d’urbanització que engloba els carrers de Platja d’Aro, Tamariu, Aiguabla-
va, Palamós, S’Agaró, Sa Tuna i les places de l’Aire i de l’Aigua. També s’ha 
urbanitzat l’illa de connectivitat del barri amb l’avinguda Meridiana, que 
permet la incorporació de vehicles, des del barri, a aquesta via d’accés nord 
de la ciutat en els dos sentits de circulació i l’adequació dels accessos als 
habitatges amb façana a aquesta via. També s’han urbanitzat els espais 
entre blocs i les zones verdes de l’entorn. 

El carrer Aiguablava s’ha convertit en un eix d’activitat a escala de ciutat 
mentre que el carrer Palamós ara dóna suport a la vida més interior del 
barri. L’ordenació s’ha obert també cap a Collserola i ha permès la pe-
netració del paisatge natural. S’han disposat espais verds entorn del nou 
carrer de Tamariu que, en contacte amb el parc de la Trinitat Nova i la plaça 
del Rellotge, s’han erigit en corredor verd fins a Collserola.

L’ordenació ha permès 
la penetració del paisatge 
natural al barri 

Millorar l’accessibilitat del barri, un altre dels objectius de la Iniciativa Urbana.

Les obres també han permés urbanitzar els espais entre blocs.
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Millora de l’espai urbà de la façana Meridiana

Obres d’urbanització de l’àmbit comprès entre els carrers de Platja d’Aro, 
Garbí, S’Agaró i l’avinguda Meridiana. Millora urbana i accessibilitat que 
abasta els entorns del frontal d’habitatges a la Meridiana entre la Casa de 
l’Aigua i el carrer de la Llosa. S’ha afavorit l’accessibilitat a les persones 
amb mobilitat reduïda al mateix temps que s’ha salvaguardat la privacitat 
dels veïns que resideixen a les plantes baixes d’aquests edificis i s’ha con-
vertit aquest tram en zona per a vianants. També s’han ampliat les voreres 
del carrer S’Agaró i s’han recuperat places d’aparcament del front de la 
Meridiana, convertides en zona verda. S’ha actuat sobre una superfície de 
14.033 m2. Les obres han inclòs nova pavimentació, xarxes de reg, enllume-
nat públic, senyalització horitzontal i vertical i mobiliari urbà.

Urbanització de 35.607 m2 de nou espai públic

Urbanització de carrers i zones verdes de l’espai delimitat entre els carrers 
de Sa Tuna, Aiguablava, Garbí i S’Agaró, i un segon sector que inclou el car-
rer de S’Agaró entre Sa Tuna i la Llosa. En aquest carrer s’ha construït un 
vial amb doble nivell amb una vorera d’entre 1,80-3,30 metres d’amplada 
davant dels blocs existents, i d’entre 3,5 i 5,5 metres davant els futurs blocs 
a executar.

Aquesta actuació ha suposat la conversió d’aquest espai en una gran illa 
sense circulació de vehicles ni busos amb accés permès només per a veïns 
i vehicles de serveis. Un espai que ha esdevingut una gran zona verda al 
costat de la Casa de l’Aigua. S’ha actuat sobre una superfície total de 35.607 
m2, dels quals 5.358 m2 són zona verda. S’han instal·lat 87 punts d’enllu-
menat, 73 arbres, 41 papereres, 21 bancs i 1 font. 

Amb aquestes obres s’ha reordenat tot aquest àmbit del barri, s’han creat 
nous espais amb voreres i amb zones verdes per afavorir la mobilitat dels 
vianants i l’accessibilitat i també nous vials per millorar la dels vehicles.

Cartell anunciant obres 
al carrer de S’Agaró.
A sota, diferents 
intervencions al barri.

Obres d’urbanització a la façana Meridiana.

S’ha afavorit 
l’accessibilitat en 
aquest espai del barri.
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