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Les deficiències urbanístiques que han patit històricament barris com la Trinitat Nova de Barcelona 
ha provocat en aquests la formació d’una forta tradició en el camp dels moviments associatius 
veïnals i, per tant, seguint la idea de capital social de Pierre Bordieu, tenir uns veïns capaços 
d’organitzar-se i sentir-se amb la confiança de generar una proposta comuna. 
Així l’any 1996, després d’acumular anys amb gran part dels seus edificis afectats per patologies 
estructurals (aluminosi i carbonatació) i rebre indiferència o compromisos parcials per part de 
l’Administració a les seves demandes de solució, l’AVV de la Trinitat Nova –recolzada per una sèrie 
de circumstancies-  decideix canviar d’estratègia i engega una innovadora experiència comunitària 
destinada a dur a terme una Proposta pròpia de transformació del barri amb el major rigor tècnic i 
estratègic possible i establir així una forta pressió negociadora amb les administracions. 
 
La present investigació tractarà d’aprofundir en aquesta experiència que fou pionera en la 
metodologia comunitària i va plantejar a les administracions noves formes de governar, aplicant 
models bottom-up en les iniciatives, la gestió i el lideratge de les propostes, aplicant, a més una 
visió, integral d’intervenció, de manera que cada actuació, contribuís a la millora de les 
problemàtiques en general del barri, ja siguin urbanístiques, socials, econòmiques i educatives. 
 
Aquestes qüestions, que avui veiem incorporades, al menys com a intencions, en gran part de les 
actuacions urbanístiques de millora, regeneració urbana, etc.. en aquell moment van suposar la 
posada en pràctica –amb la iniciativa de la ciutadania- d’unes idees que tan sols als països 
europeus mes avançats començaven a  aplicar. 
 
Els objectius que perseguim amb aquest estudi seran, per una banda, conèixer en profunditat el 
procés de treball coordinat i participatiu dut a terme, alhora que identificar les principals aportacions 
de la proposta urbanística, és a dir, observar quins elements d’interès ha aportat, des d’allò 
urbanístic, el fet d’haver sigut gestada amb un procés liderat pels propis veïns. 
 
Per altra banda, s’estudiarà en quin grau la proposta veïnal ha estat acceptada i aplicada per els 
estaments responsables últims de la presa de decisions. Per a tal qüestió observarem també les 
estratègies plantejades des de la proposta veïnal per a les negociacions i quines han sigut les 
reaccions dels responsables polítics i les administracions. 
 
En definitiva, es tracta de comprovar, a través de l’estudi en profunditat d’un cas concret,  
el grau d’incidència que pot tenir una iniciativa ciutadana en les prioritats i les formes de funcionar 
de l’Administració, encara que aquesta iniciativa sigui feta amb intensitat i rigor tècnic. 
 
A través, fonamentalment, de l’anàlisi documental -però també ajudat per la posada en contacte 
amb alguns dels protagonistes de l’experiència i la pròpia observació directa al lloc- s’establiran uns 
Elements d’Anàlisi que d’alguna manera respondran al comentat abans: els elements particulars i 
de qualitat de la proposta veïnal. Amb aquests Elements definits, podrem contrastar fins a quin punt 
s’han assolit a la realitat construïda del barri o s’han determinat en projectes o altres acords per a 
les parts que encara manquen per construir. 
 
D’aquesta manera, podrem concloure i reflexionar sobre el grau real en que aquests han 
aconseguir inserir-se i el seu significat en relació a la incidència en el canvi de les formes de 
treballar i en les prioritats de l’Administració. 
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