
La incidència de la Participació Ciutadana en l’Agenda Pública de la regeneració urbana.
El cas de la Trinitat Nova.

Autor: Paco Casanova Meseguer
Tutor: Rolando Biere
Novembre de 2012

Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana

Centre de Política del Sòl i Valoracions
Universitat Politècnica de Catalunya



Motivacions | indicis, qüestionamens...

“...laboratorio de metodologías participativas (...) rupturistas con los modos tradicionales de en-
tender la planificación y la gestión pública.”
“A Octubre del año 2001 (...) se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones económicas de 
la remodelación del parque de viviendas y sobre el planeamiento urbanístico.(...) el resultado 
de ese trabajo es muy visible si se comparan los proyectos pactados con las propuestas iniciales 
que, tanto para lo económico como para lo urbanístico, pusieron las administraciones encima de 
la mesa” (Rebollo i Blanco, 2001)

Com es finança un PERI amb alt grau de substitucions d’edificis? Com es fa viable econòmica-
ment? Com es pot augmentar la rendibilitat i de quina manera afectaria a la resta de paràmetres 
urbanístics? Quin paper juga el sector públic? i el privat? Com es gestionen econòmicament els 
reallotjaments?

Podem comparar com hagués sigut la gestió econòmica sense i amb la participació ciutadana? És 
diferent (millor)? Quins mecanimes legals i estratègics han fet servir per a aconseguir-ho?

Quina és la repercussió dels processos de Participació Ciutadana per a l’Urbanisme? Hi ha una in-
novació en els Models de Gestió? Representen noves formes d’entendre i enfocar les Actuacions 
Urbanístiques? 

“- la revalorització del sòl a partir dels recursos endògens del barri.”
“...s’intenta establir un sistema de pagament pels nous habitatges que atengui al critèri que ‘qui 
tingui menys recursos, pagarà menys’.” (Blanco, 2004)



Objectiu Principal i Específics

Avaluar la capacitat de la Participació Ciutadana per contrarestar la lògica
mercantilista d’un procés de Reforma Urbanística.

Establiment de la  
Base teòrica.

Marc Legal (Urbanístic -regeneració- i participació ciutadana), Principis 
Fonamentals i Regulacions / Caracterització dels Models Urbanístics / 
Criteris de Qualitat Urbanística (planificació i gestió) / Posicionament 
crític / l’Urbanisme als Barris Desfavorits: “Procediments Habituals” / 
Experiències Participatives Positives.

El Pla Comunitàri de
Trinitat Nova

Estudiar en profunditat la seva iniciativa urbanística.
Analitzar: Els documents generats per l’Equip Comunitàri (diagnòstics 
-1997 i 2002- i Trinitat InNova –document urbanístic de referència-) / 
El procés de treball i l’establiment d’acords entre els agents implicats 
(a través d’entrevistes, estudi d’actes de reunions i altres documents) / 
Les 3 Fites Urbanístiques: PERI’96, Trinitat InNova, PERI’02.

Paràmetres
Caracteritzadors i
Critèris de Qualitat.

Establir uns paràmetres caracteritzadors de les propostes urbanístiques 
i definir uns criteris de qualitat adaptats a les condicions del barri que 
ens permeti realitzar una anàlisi comparada de les 3 Fites Urbanístiques 
implicades en el procés.

Anàlisi Comparada - 
Avaluació.

Realitzar l’anàlisi comparativa a tres bandes i extreure les conclusions 
adients per respondre a la motivació principal d’aquesta tesi: valorar la 
capacitat que ha tingut aquest procés de participació ciutadana per 
contrarestar la tendència mercantilista de les actuacions urbanístiques 
actuals, que en aquest cas es traduïa en ocupar un lloc perifèric a 
l’agenda de la regeneració urbana de Barcelona.



El Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova (PCTN)

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR de 1996.
PROPOSTA D’ORDENACIÓ  (actitud assistencialista?)

Proposta rebujada pels veïns. Proposta resultat del treball participatiu del PCTN

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR de 2002.
PROPOSTA D’ORDENACIÓ  “Porposta de Barri”



El Pla Comunitari i Social de Trinitat Nova (PCTN)



Cites: Validesa del cas d’estudi

“En la ciudad de Barcelona uno de los ejemplos modélicos que puede servir para probar lo posi-
tiva que puede ser la participación activa de la ciudadanía en la explicitación de qué ciudad quie-
ren es el de Trinitat Nova”.

“El Plan Comunitario y Social de la Trinitat Nova (PCTN) surge en 1996 como
consecuencia de un conjunto de factores que, interrelacionados entre si, permitieron el impulso 
(nos atrevemos a decir) de una de las experiencias más potentes de participación ciudadana en 
Cataluña” 

“La Asociación de Vecinos de Trinita Nova (Barcelona) aplicó esta metodología para definir las 
bases de la remodelación de un barrio de vivenda social con graves problemas (…) El documen-
to resultado resultado de la participación ha sido el origen del proyecto ‘Tinitat In-nova: por 
un Nuevo Barrio Sostenible’ (…). La experiencia ha sido valorada positivamente como parte del 
PROYECTO ECOCITY del V Programa Marco de la Unión Europa, de creación de referencias de ur-
banismo sostenible.”

MUXÍ, Z. i MUNTANER, J.M. (2005)

BLANCO, I. i REBOLLO, O. (2002)

VELÁZQUEZ, I y VERDAGUER, C. (2005)



Cites: Posicionament Crític

“És el moment en què tres barris —Torre Baró, Vallbona i Trinitat Nova— creen la seva associa-
ció de veïns i veïnes. Va ser l’11 d’abril de 1970.(…) s’estava elaborant
un Pla Parcial, de clares connotacions especulatives, que afectava 535 hectàrees,
implicava l’enderrocament de 4.370 habitatges i no deia res sobre el destí de les persones afec-
tades

“Los políticos no se cansan de defender las bondades de la participación ciudadana, especial-
mente desde que es requisito indispensable para recibir cualquier subvención. (…) ¿Pero que en-
tienden los políticos locales exactamente por participación ciudadana? ¿No será el incesante flujo 
de de folletos, publicaciones y eslogans que inunda la ciudad y los buzones de sus habitantes? 
Parece ser que el Ayuntamiento de Barcelona confunde propaganda con información, e informa-
ción con participación.”

“…en tractar de les decisions sobre l’agenda i dels processos d’implantació de les polítiques urba-
nístiques, és necessari fer aflorar una altra qüestió perquè queda oculta darrere les dinàmiques 
formals. És el tema dels «agents urbans», considerant com a tals «aquells que, amb les seves 
pràctiques i d’acord amb els seus interessos, modelen la ciutat i l’espai en general, i que essen-
cialment són: els propietaris dels mitjans de producció; els propietaris del sòl; els promotors 
immobiliaris i les empreses de la construcció; i, finalment, els organismes públics» (Capel, 1981, 
p. 85). Caldria afegir-hi el capital financer, que ha anant adquirint importància fins a convertir-se 
en protagonista d’excepció”

PÖPPINGHAUS, Hubertus. (2005)

ALABART, Anna. (2010)



Metodología

1.- Establiment de la  
Base teòrica.
(Documental)

Normativa Estatal i Autonòmica en les qüestions urbanístiques i de par-
ticipació ciuatadana.
Textos de referència per establir els ‘procediments habituals’ en barris 
de condicions similars al cas d’estudi.

2.- PCTN
(Documental)

Plans i Projectes dirigits a la reforma de la Trinitat Nova (PERI de 1996, 
Trinitat InNova i PERI de 2002).
Documentació i estudis elaborats al voltant del procés del Pla Comuni-
tàri de Trinitat Nova (Diagnòstics Comunitaris -1997 i 2003-, actes de 
reunions dels procés de participatiu, noticies de premsa, estudis realit-
zats al voltant del cas)

3.- Paràmetres i Critèris
(Proposta)

Amb el resultat dels punts anteriors establir els parametres caracteritza-
dors i definir els criteris de qualitat urbanística (planificació i gestió)

4.- PCTN
(Entrevistes)

Realització d’entrevistes als diferents actors (tècnic comunitàri, repre-
sentants veinals, tècnics d’urbanisme i serveis socials, polític local).

5.- Anàlisi Comparada - 
Avaluació.
(Proposta)

Estructuració de la informació; anàlisi comparada de les 3 fites urbanís-
tiques; Avaluació; Conclusions.

La metodologia proposada es realitzarà en base als objectius de l’estudi i consistirà fonamental-
ment en tres blocs:
a) Anàlisi documental, que ens servirà per a establir el cos principal de la investigació.
b) Tècniques d’investigació qualitativa basades en les entrevistes en profunditat a diferents ac-
tors involucrats, que ens serviran per completar la informació i assolir una major comprensió.
c) Establiment de paràmetres i critèris i realització de l’anàlisi comparada. Avaluació. I Conclu-
sions.



Esquema Anàlisi Comparativa.

PERI ‘96 PERI ‘02

T. InN

variacions
Vs

permanències

canvi REAL?

canvi conceptual? estratègies PCTN*

assistencialisme
Vs

PROJECTE

propostes
Vs

resistències

Paràmetres.
- de Model Urbanístic
- qualitat ambiental, diversitat 
social, espau públic, edificacions, 
gestió económica, context
social,...

Criteris de qualitat.
- Planificació Urbanístca
- Gestió
- Contextualitzats a les condicions 
del barri i la seva població

* Estratègies PCTN:
- Element indicador de qualitat (junt 
a les propostes) en la innovació: via-
bilitat? incorporant valors? caràcter 
transformador,...
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Calendari.
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NORMATIVES / INSTRUMENTS

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley  de suelo.
- REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda i Rehabi litación   
 2009-2012. (Defineix iniciatives de rehabilitació com a una de les actuacions protegides i les concreta en: “Áreas de reha 
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- DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Lei d’urbanisme (on es concreten els Plans  
 de Millora Urbana).
- LLEI 2/2004, de 4 de juny, de millota de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
- REGLAMENT 369/2004, del 7 de setembre, per qual es desenvolupa la Llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i 
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- LLEI 18/2007 del dret a l’habitatge. On es defineix l’intrument “Àrees de Conservació i Rehabilitació” (ACR)
- DECRET 13/2010, de 2 de Febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
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