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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 

El barri de la Trinitat Nova va ser un referent de mobilització ciutadana en la reivindicació de 

drets de ciutadania a la segona meitat del segle XX, junt amb altres indrets del Districte de 

Nou Barris. També fou el primer barri de la ciutat de Barcelona que va posar en marxa 

formalment el primer Pla de Desenvolupament Comunitari1 (PDC) de l’estat espanyol, que a 

més va ésser un model per l’inici de nous PDC en altres territoris. Als quatre anys del seu 

inici, era descrit, com una experiència innovadora i de les més potents en l’àmbit de la 

participació ciutadana del moment (Blanco y Rebollo 2002). 

Des d’aleshores han passat 20 anys, l’acció comunitària del barri ha quedat reduïda a una 

activitat amb poca força, i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Trinitat Nova va finalitzar 

la seva activitat als inicis de 2017. Entitats que participaren activament en la transformació del 

barri han desaparegut o es troben debilitades, els veïns i veïnes articulen gran part de la seva 

activitat social i comercial a barris limítrofes com la Trinitat Vella o La Prosperitat. 

Des del meu lloc de treball com a referent del B-Mincome2 als Serveis Socials de Trinitat 

Nova, i des de l’equip de professionals d’aquest servei, ens interpel·lem sobre què fer per 

contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans del barri de Trinitat Nova, més enllà de la 

gestió assistencial intrínseca a l’organització dels serveis socials en l’actualitat. Sabem per la 

nostra observació diària des de la pràctica professional del treball social, i  pels indicadors 

demogràfics, econòmics i de desigualtat, que el barri pateix una situació de pobresa i  

vulnerabilitat social cronificada. Algunes dades ajuden a contrastar aquestes observacions, i 

és que al 2017 el barri tenia la cinquena renda familiar disponible per càpita més baixa dels 

																																																								
1http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/plans_desenvolupa
ment_comunitari/ 
2“El B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat a zones desafavorides de Barcelona, que s’acull 
dins el programa Urban Innovative Actions de la UE. El projecte tracta de testejar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut 
econòmic en la forma d’un Suport Municipal d’Inclusió amb polítiques actives sociolaborals a deu barris de l’Eix Besòs de 
Barcelona.” http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/ca 
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73 barris de Barcelona, i la quarta més baixa del districte de Nou Barris3. També, segons les 

dades d’atur recollides a l’octubre de 2018, el barri té la tercera taxa d’atur més elevada de la 

ciutat4 sobre la població de 16 a 64 anys. Problemes col·lectius que no poden ser atesos des 

d’una perspectiva individual, perquè responen a lògiques estructurals. 

Amb aquestes dades, tan semblants a les que recull el diagnòstic que va realitzar l’Associació 

de veïns i veïnes de Trinitat Nova al 1997, és inevitable mirar enrere i preguntar-se que se’n 

va fer d’aquell pla comunitari que es va iniciar a finals dels 90, i de la capacitat col·lectiva que 

va mostrar la població del barri en les seves reivindicacions. 

D’altra banda, alguns elements presents al territori, indiquen que l’actualitat pot ser un 

moment favorable per iniciar un treball que reverteixi aquesta situació, com ara la inauguració 

del Casal de Barri de Trinitat Nova al 2018, la fusió de les escoles de primària i l’Institut Roger 

de Flor en el nou Institut-Escola Trinitat Nova amb un enfoc de projecte comunitari obert al 

barri des de setembre 2017, o les actuacions del Pla de Barris5, per posar alguns exemples. 

Per tot l’exposat, aquest treball vol ser una reflexió sobre l’acció comunitària a llarg termini, 

mitjançant l’estudi del cas de Trinitat Nova en el període comprés entre el moment en que es 

va posar en marxa el Pla de Desenvolupament Comunitari al 1997 i l’actualitat, per tractar de 

fer una aproximació a aquells elements que perduren en el temps, i aquells que desapareixen 

o perden força.  

 

 

 

 

																																																								
3Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2017). Departament d’Estudis i Programació. 
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2017_BCN.pdf 
4	Elaboració: departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/ttreball/atur/evolucio/pesatbar.htm 
5	És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació pressupostària extraordinària, posa 
en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar els barris que més ho necessiten.  
http://pladebarris.barcelona/ca/el-pla-dels-barris-de-barcelona	
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2. OBJECTIUS I PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ 

PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ 

Els resultats d’aquest treball pretenen donar resposta a les següents preguntes d’investigació: 

! Quina capacitat té l’acció comunitària de mantenir la seva activitat a llarg termini.  

! Quins elements es podrien considerar potencialitats en un territori per activar 

propostes d’acció comunitària. 

OBJECTIU GENERAL  

! Analitzar els elements que afavoreixen i/o dificulten la sostenibilitat de l’acció 

comunitària a llarg termini.  

En base a les perspectives d’anàlisi del marc teòric d’aquest treball de recerca, el detall del 

qual exposo més endavant, he establert els següents objectius específics: 

Perspectiva Objectius específics 

Processos i 

continguts de la 

transformació 

social urbana 

• Conèixer quins han estat els actors de l’acció comunitària al barri. 

• Conèixer com han afectat les característiques de la població, i de les 

seves condicions de vida en la participació comunitària. 

• Recollir les oportunitats de participació que s’han donat al territori. 

• Saber si les necessitats del barri han canviat en aquest període. 

Actors 

comunitaris i 

canvis en les 

relacions de 

poder 

• Conèixer qui ha promogut les experiències comunitàries a Trinitat Nova. 

• Analitzar com han estat les relacions entre els actors de l’acció comunitària i 

quines han perdurat en el temps. 

• Conèixer com han estat els lideratges de l’acció comunitària al barri de TN. 

• Saber si la ciutadania de TN ha millorat el seu apoderament col·lectiu en el 

període d’estudi. 

Taula 1. Objectius específics. 
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3. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

 

Comprendre el funcionament de l’acció comunitària en un territori, implica conèixer primer 

com s’ha configurat i quines característiques té. Vol dir, entendre processos polítics, socials i 

econòmics, que sobrepassen les fronteres d’un barri, i que requereixen de certa comprensió 

històrica dels fets. Les ciutats estan vives, canvien i transformen les seves estructures 

socials que s’adapten als nous temps. 

Per tal de desgranar aquests elements en l’estudi del cas de Trinitat Nova em basaré en 

dues propostes teòriques sobre la transformació social urbana. La plantejada per Rebollo 

(2012) donat que, relaciona aquest concepte amb l’impacte de l’acció comunitària, objecte 

principal d’aquest treball. I en segon lloc, la de Blanco, Fleury, Subirats (2012), que fa un 

abordatge de la qüestió en relació a les perifèries urbanes, i per tant dona llum per entendre 

qüestions particulars del barri que ocupa aquesta recerca.   

Per últim, he fet una tria dels elements clau de l’Acció Comunitària, basant-me en 

bibliografia diversa de l’àmbit, i que seran analitzats posteriorment a través dels continguts 

obtinguts en la recerca. 

 

3.1. UNA EXPLICACIÓ DES DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL URBANA 

Així doncs, per acostar-se als canvis en las dinàmiques de l’acció comunitària en un barri al 

llarg de 20 anys, és necessari conèixer el que ha passat en aquest període des de diferents 

àmbits d’incidència al territori. És a dir, quines transformacions ha viscut el barri, i com han 

impactat a la vida dels seus ciutadans.  

Rebollo (2012) ens indica dos aspectes centrals per comprendre la transformació social 

urbana. El primer consisteix en un conjunt de processos, des d’una dimensió sociopolítica, 

i té a veure amb l’estructura social, i per tant amb les relacions que es donen entre la 
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diversitat d’actors urbans en funció de cada moment. Parlem d’un concepte macro, que ens 

situaria més enllà de les fronteres del territori d’estudi, donat que les qüestions estructurals 

depenen de factors de caràcter global. Alguns exemples serien: l’impacte al territori dels 

moviments migratoris, que tenen a veure amb moviments de població a nivell mundial. O les 

dinàmiques del mercat de l’habitatge, on s’interrelacionen molts factors econòmics, polítics, 

socials i territorials, que tenen a veure amb qüestions de funcionament global com el turisme 

o la banca, per posar alguns exemples. 

El segon aspecte parla dels continguts socials de la transformació social urbana, es 

refereix als canvis en les condicions materials de vida, i en les relacions de poder entre els 

grups socials, o entre aquests i les administracions. Aspectes més concrets del territori. 

Aquesta lògica de processos i continguts de les transformacions socials urbanes a un 

territori específic, no té una temporalitat, sinó que és contínua. Els processos porten nous 

continguts i els nous continguts influeixen en els nous processos. Per aquest motiu no és 

possible entendre uns sense els altres. 

A continuació tractaré d’abordar aquells processos polítics, econòmics i socials d’impacte 

estructural que expliquen com Trinitat Nova s’ha configurat en una perifèria de la ciutat de 

Barcelona. I com aquestes transformacions han impactat en les condicions de vida dels 

seus habitants, i en les relacions que es donen entre aquests, així com entre la ciutadania i 

els diferents àmbits de la política. Aquest serà el marc per comprendre què ha passat amb 

l’acció comunitària al barri en el període d’estudi. 
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3.2 ELS PROCESSOS I CONTINGUTS DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL URBANA AL 

BARRI DE TRINITAT NOVA 

! La configuració de la perifèria 

Trinitat Nova és un barri de la perifèria de Barcelona, i coincideix amb la descripció de 

Blanco, Fleury, Subirats (2012) que fan sobre la configuració d’aquestes àrees.  

El barri va aparèixer com una zona de nova construcció en el perímetre de la ciutat, per 

donar resposta a la necessitat d’allotjar a la població que arribava de zones rurals. Les 

primeres construccions daten de principis de la dècada dels 50, i en deu anys es van 

construir 3.000 habitatges, i va arribar a tenir una població de més de 15.000 habitants6.  

Però els territoris de la perifèria urbana no es defineixen exclusivament per la seva ubicació 

geogràfica com també ens expliquen Blanco, Fleury, Subirats (2012), sinó també per una 

sèrie de característiques econòmiques, urbanes, socials i polítiques. És a dir, per l’impacte 

dels processos i continguts de la transformació social urbana.  

 

Imatge 1. Blocs d'habitatges del barri de la Trinitat Nova construïts a partir del 1955 per l’Instituto Nacional de la 
Vivienda.  Font:  Arxiu històric de Roquetes-Nou Barris 

																																																								
6 Informació extreta de l’informe del Pla de Barris. Foment de la Ciutat S.A. Ajuntament de Barcelona Juliol 2016 
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Aquests continguts tenen a veure amb una concentració de col·lectius socialment 

vulnerables, que pateixen més intensament els efectes negatius de la reestructuració 

econòmica de les darreres dècades, que mostren una gran desafecció política, i on les 

respostes col·lectives es troben més de debilitades. 

Tot i que, no tots els territoris perifèrics compleixen amb aquesta descripció, ni sempre la 

població vulnerable es concentra a les perifèries, veurem a continuació com el cas de la 

Trinitat Nova sí que encaixa amb aquesta descripció, però pel que fa a la respostes 

col·lectives, no sempre han estat de baixa intensitat. 

 

! La població del barri7 

Des de l’arribada de l’onada migratòria de població de l’Estat Espanyol que va donar lloc a 

l’aparició del barri de Trinitat Nova, aquest ha perdut molta població, i actualment té 7.462 

habitants, segons xifres de 20178.  

El diagnòstic comunitari de la Trinitat Nova que va realitzar l’Associació de Veïns al 1997, 

previ a la posada en marxa del PDC, ja assenyalava aquesta pèrdua de població, amb una 

fugida del barri de gent jove i un marcat envelliment de la piràmide d’edat. Però també 

mostrava altres problemàtiques socials com un atur elevat, o el baix nivell acadèmic de la 

població. 

La següent taula recull aquells indicadors que mostren les característiques de vulnerabilitat 

social de la població de Trinitat Nova, i mostra com sobresurt el barri per sobre del Districte i 

de la Ciutat de Barcelona. 

 

 

																																																								
7 Departament d’Estadísitica. Ajuntament de Barcelona. http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/inf/barris/a2017/barri53.pdf 
Salut als barris. Diagnòstic de Trinitat Nova. Gener 2016 
8	Totes les dades són de 2017, tret d’aquelles en que s’esmenta un altre any. 
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Taula 2. Resum de dades estadístiques del barri de Trinitat Nova. Any 2017 

 Trinitat Nova Nou Barris Barcelona 

Índex Envelliment 119,9 166,5 159,7 

Índex Sobreenvelliment 59,6 55,2 53,0 

Persones > de 75 anys que viuen soles 36,1% 31,4% 31,4% 

Llars amb més de 4 persones 10% 7,4% 7,8% 

Població discapacitat reconeguda 11,8% 10,6% 8,2% 

Fecunditat en dones adolescents (2016) 5% 3,5% 1,5% 

Població origen estranger 18,7% 15,9% 17,8% 

Índex Renda Familiar Disponible BCN=100  48,2 55 100 

Nivell d’estudis insuficient 6,4% 5,3% 3,2% 

Atur registrat població 16-64 anys 13,9% 9,7% 7% 

Titulacions superiors 7,5% 13,8% 30,9% 

Taula 2. Resum de dades estadístiques. Any 2017. Font: Elaboració pròpia. 

La població del barri de Trinitat Nova presenta indicadors que mostren vulnerabilitat social 

en diferents àmbits, i per tant confirmen el retrat de les desigualtats socials i econòmiques, 

que poden caracteritzar les àrees de la perifèria. 

 

! La qüestió de l’habitatge. Una regeneració tardana. 

La creació del barri va donar resposta al procés d’urbanització pel fort creixement de la 

ciutat de Barcelona, però la mala qualitat dels habitatges construïts i la ubicació geogràfica 

del barri, va determinar la rebuda de col·lectius més desafavorits, generant desigualtats amb 

respecte a altres territoris millor situats, millor dotats d’infraestructures i més ben 

comunicats.  

Al 1992, el Patronat Municipal de l’habitatge de Barcelona, va dictaminar que 800 habitatges 

estaven afectats per aluminosi9, i encara a dia d’avui s’estan duent a terme els darrers 

enderrocs d’aquests pisos, i el re-allotjament de les famílies en edificis de nova construcció.  

																																																								
9 Informació extreta de l’informe del Pla de Barris. Foment de la Ciutat S.A. Ajuntament de Barcelona Juliol 2016 
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Imatge 2: Març 2018 i gener 2019. Aquest edifici es va enderrocar a l’estiu 2018, la segona imatge mostra el mateix 
indret sense l’edifici. Font: Elaboració pròpia. 

 

Per això, el barri ha sostingut una forta mobilitat de població, i ha donat cabuda a l’arribada 

d’altres col·lectius, ho mostra el percentatge registrat al 2017 de persones amb nacionalitats 

estrangeres (18,7%), per sobre del registre a nivell de Districte de Nou Barris (15,9%), i del 

de ciutat (17,8%)10. 

Des d’una mirada més global, el mercat de l’habitatge ha estat també un element definitiu 

perquè Trinitat Nova i altres barris, es consolidessin com a perifèria, sobre tot per les 

polítiques lliberals en aquest àmbit en les darreres dècades del segle XX.  

Leal (2002) ens explica aquesta dinàmica de l’impacte dels preus al mercat de l’habitatge, i 

en el flux de població dins de la ciutat o de les àrees metropolitanes, que genera que les 

famílies amb millor accés a recursos o rendes més altes, s’acabin marxant dels barris 

perifèrics. I en conseqüència, que aquests es situïn en l’extrem més desafavorit de la 

segregació urbana.  

Els processos de gentrificació (Blanco 2017) que han prioritzat la regeneració urbana de les 

zones cèntriques o d’especial interès turístic o econòmic, han expulsat als col·lectius més 

desfavorits d’aquestes àrees, principalment per l’impacte en els preus de l’habitatge, i 

aquests s’han reubicat en gran mesura a les perifèries urbanes. És a dir, allà on  els preus 

																																																								
10 Departament d’Estadísitica. Ajuntament de Barcelona. http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/inf/barris/a2017/barri53.pdf 
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de l’habitatge són més baixos, i on també s’han concentrat altres grups de població de 

rendes baixes i majors dificultats d’accés a recursos. 

Això podria explicar, que barris com el de Trinitat Nova no hagin estat prioritaris en l’agenda 

política de la regeneració urbana, tot i que les reivindicacions veïnals es van fer sentir durant 

anys, la regeneració urbana del barri va ser molt tardana. Blanco (2009) estudia el cas de 

Trinitat Nova, i assenyala que aquest tipus de polítiques no es van engegar al barri fins a 

finals dels anys 90 i no es van executar fins al 2002, ho compara amb el  barri del Raval, on 

es van iniciar al 1983.  

Per tant, veiem que l’impacte de la globalització i la reestructuració de les ciutats europees 

en las últimes dècades, sota les polítiques neoliberals que han imperat en matèria 

d’habitatge i les retallades de drets socials, poden haver tingut un cost més elevat per la 

població en las àrees perifèriques com la de Trinitat Nova.  

 

! La manca d’infraestructures i les perifèries 

Com a conseqüència d’aquesta regeneració urbanística tardana, Trinitat Nova ha patit un 

dèficit important en l’arribada d’infraestructures, aquest és un altre tret característic dels 

barris perifèrics.  

L’extensió de la línia 3 de metro no es va inaugurar fins al 2008, el  barri no ha disposat de 

cap infraestructura cultural, no té biblioteca ni centre cívic, ni tampoc esportiva. La primera 

infraestructura cultural es podria considerar la inauguració de la Casa de l’Aigua al 2015.  

Pel que fa a serveis generals, els serveis socials municipals es troben ubicats al  barri veí de 

Roquetes, o els de salut que estan al barri es troben ubicats a la Via Favència, mirant cap a 

fora, a un carrer que delimita el territori del barri (Centre de salut, i Centre d’Atenció i 

Seguiment a les drogodependències).  
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Alguns serveis d’àmbit de districte com la Oficina d’Atenció al Ciutadà o el Punt 

d’Assessorament Energètic de l’Ajuntament, o la d’Afers Socials i Família de la Generalitat, 

que han fet esforços, sobretot en els darrers anys, per descentralitzar recursos i acostar-se 

als ciutadans, s’han ubicat al barri de Ciutat Meridiana. 

Part de les infraestructures del barri són d’àmbit de districte o de ciutat, per exemple la 

Comissaria de Mossos d’Esquadra, l’Institut Tecnològic de Barcelona de recent inauguració, 

o una escola d’ensenyaments artístics de Restauració de la Generalitat de Catalunya. Són 

equipaments que no repercuteixen directament en la vida dels veïns i veïnes de Trinitat 

Nova, i que no han estat ubicats per objectius estratègics, sinó per la disponibilitat 

d’instal·lacions.  

 

! La consolidació de la perifèria  

Barcelona és un clar exemple d’aquest fenomen on els indicadors de pobresa com ara l’atur,  

la renda per càpita, les desigualtats en salut i altres, en les seves pitjors xifres, s’aglutinen al 

llarg del denominat Eix Besós, i altres zones limítrofes allunyades del centre de la ciutat. 

Aquest es el mapa dels barris de la ciutat que aglutinen els pitjors indicadors de desigualtats 

socials, segons el Pla de Barris. 

 

Imatge 3. Barris en vermell, aglutinen els pitjors indicadors de desigualtats socials. Font: Informe del Pla de Barris 
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Aquestes àrees urbanes configurades com a perifèries amb els elements de vulnerabilitat 

que aquí hem descrit, han vist com es transformaven els seus continguts socials en 

qüestions estructurals, generant dinàmiques de consolidació d’indicadors i d’estructures. 

Blanco (2017) ens parla d’aquest fenomen que anomena cercles de degradació urbana, i 

amb aquest gràfic explica amb molta claredat els espirals de consolidació de les perifèries 

urbanes. És a dir, els barris de la perifèria concentren les rendes més baixes, i els usos 

urbans amb menys valor afegit, això condueix a una major degradació de l’espai urbà, el 

barri s’estigmatitza, les famílies amb millors possibilitats marxen, els preus baixen, la 

població que hi viu és la de recursos més baixos, amb menys vincles comunitaris. Això 

genera un increment de conductes anti-socials, de la inseguretat, per tant major degradació i 

més estigma.  

 

Cercles de degradació urbana 

 
Figura 1. Font: Blanco, I. Polítiques de transformació de barris: models alternatius i teories del canvi 
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En el cas de Trinitat Nova aquestes famílies amb menys recursos que han restat al barri per la 

manca de possibilitats d’accedir a àrees més benestants, han estat re-allotjades en gran 

mesura en els pisos d’habitatge públic de nova construcció, de forma que tot i que el barri s’ha 

regenerat urbanísticament, la població i per tant els continguts socials, han quedat al territori. 

 

Imatge 4: Febrer 2019. Darrers edificis pendents d’enderrocar al barri de Trinitat Nova. Font: Elaboració pròpia. 
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3.3. L’ARTICULACIÓ DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA EN EL CONTEXT DE LA PERIFERIA 

En aquest marc sociopolític dels processos socials de transformació, l’acció comunitària  podria 

prendre rellevància, per la seva capacitat de transformar les relacions de poder,  d’influir en les 

polítiques des de la promoció de la participació ciutadana. 

L’acció comunitària sempre ha estat motiu de debat en la seva definició, y el terme s’ha prestat 

a confusió en relació a altres com participació comunitària o treball comunitari.  

Segons Gomà (2008), existirien elements que caracteritzen l’acció comunitària: un col·lectiu 

humà amb consciencia de pertinència (identitat compartida), que genera processos de 

vinculació y ajuda mútua, y que es protagonista en la millora de la seva pròpia realitat.  En 

paraules de Rebollo i Morales (2014) l’acció comunitària es referiria a un projecte col·lectiu, 

construït col·lectivament, amb un triple objectiu: d’apoderament de la ciutadania, pera 

aconseguir millores en la qualitat de vida, i promoure la inclusió social. Els tres formen part 

d’una intenció transformadora. 

 
Figura 2. Font: Morales, E. y Rebollo, O. (2014). Inclou els conceptes utilitzats per Gomà, Ricard (2008) 
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3.4 ELS ELEMENTS ESTRATÈGICS DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA  

Els aspectes considerats estratègics en l’acció comunitària poden variar d’uns autors a uns 

altres, i fins i tot poden ser-ho en un territori i no en un altre.  

Per aquest motiu, he tractat de recollir aquells que es repeteixen a la literatura com a més 

importants, i que considero que aporten informació significativa sobre com s’articula l’acció 

comunitària en un barri. 

Per al cas de Trinitat Nova en concret, i donat que aquest treball vol reflexionar sobre els 

elements que faciliten o dificulten l’acció comunitària a llarg termini, he decidit estudiar els 

següents elements clau de l’acció comunitària com a base de l’anàlisi, per poder respondre a 

les preguntes d’aquesta recerca, i per assolir els objectius plantejats: 

- Els actors de l’acció comunitària. 

- Qui impulsa l’acció comunitària. 

- Els lideratges. 

- L’apoderament comunitari. 

Els elements exposats seran analitzats en el cas de Trinitat Nova, per conèixer quins d’ells han 

afavorit o dificultat la sostenibilitat de l’acció comunitària al barri. 

 

! Els actors de l’acció comunitària 

En barris perifèrics urbans com és Trinitat Nova, la població presenta alts nivells de 

vulnerabilitat social, com ja hem vist amb anterioritat. Per aquest motiu podríem pensar que 

serien territoris més proclius a l’acció col·lectiva des de las xarxes de solidaritat, i la recerca de 

solucions a necessitats no cobertes. Però, les dificultats socioeconòmiques poden produir un 

efecte contrari. La falta de capacitats de la població pot limitar la participació i les possibilitats 

d’autoorganització dels ciutadans i les ciutadanes. O en tot cas, tampoc trobem una única 

forma de procedir, o un mateix resultat davant de situacions similars com explica Rebollo 

(2009). 
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Quan parlem d’actors no ens referim només a ciutadans i ciutadanes individuals, o amb més o 

menys nivells d’organització associativa. També ens referim als tècnics i tècniques dels 

serveis, als polítics i les polítiques, i a altres grups d’interès econòmic que puguin ser presents 

al territori. 

Cadascun d’aquests actors posa en pràctica les seves estratègies, i aquest seria un altre 

element clau per entendre l’acció comunitària. També ho serà entendre com són les relacions 

entre aquests actors, els conflictes i tensions entre ells, i la capacitat que tenen per resoldre’ls 

de forma més o menys cooperativa. 

Un cop tenim clar qui participa a l’acció comunitària, cal preguntar-se sobre dos aspectes 

estratègics en relació a aquesta participació, el primer és qui promou la iniciativa, i el segon qui 

la lidera. Ambdues qüestions marcaran l’estratègia relacional amb objectius probablement molt 

diferents. 

 

! Qui impulsa l’acció comunitària. 

Si l’acció comunitària persegueix processos d’apoderament ciutadà, és possible que sigui 

promoguda des de les administracions públiques, o hauria de sorgir sempre de processos de 

baix a dalt (bottom up)?  

L’acció comunitària no sempre ha estat promoguda per la ciutadania, sinó que les 

administracions també han impulsat els processos. Tenim l’exemple dels PDC, posats en 

marxa per la Generalitat de Catalunya, però fins i tot en aquests, la promoció de la iniciativa ha 

pogut tenir diferents enfocaments com explica Morales (2016) en el seu estudi sobre les 

experiències dels PDC a la ciutat de Barcelona.  

Aquest fet pot generar dubtes sobre si l’objectiu de l’impuls ha cercat legitimar o transformar, 

i segurament podríem trobar casos molt diferents tant en els plantejaments inicials, com en els 

seus resultats (Rebollo 2003). 
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En el cas de Trinitat Nova, els promotors de la iniciativa del PDC va ser l’Associació de Veïns 

de Trinitat Nova. No s’ha d’oblidar que el barri tenia una tradició veïnal de reivindicacions i 

mobilitzacions actives, i que la entitat promotora venia funcionant des dels anys 60. 

De fet, un dels garants de l’èxit de la iniciativa va ser el procés de diagnòstic participatiu que es 

va fer en un inici, els resultats del qual van servir per dissenyar el projecte del PDC. Aquest no 

hagués estat el mateix, sense l’impuls de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va posar 

a disposició eines metodològiques en l’inici del projecte.  

Morales i Rebollo (2014) ens diuen que en general no és tan important si l’Administració 

Pública és o no promotora, sinó que reconegui la posició ciutadana, és a dir, que estigui 

disposada a reconèixer-la com a interlocutora. 

Aquesta qüestió enllaça amb el següent aspecte estratègic, i és que no sempre qui promou la 

iniciativa l’acaba liderant, i és que l’acció comunitària només s’entén en clau de procés, i els 

processos són dinàmics. 

 

! Els lideratges de l’acció comunitària 

El segon aspecte estratègic pel que fa a la participació és el tipus de lideratge que practica 

l’acció comunitària. Aquest pot ser molt diferent quan parlem d’accions impulsades sense 

suport de l’administració, o quan parlem d’accions amb presencia i/o iniciativa institucional, on 

el lideratge se li assigna a un tècnic (Morales y Rebollo 2014), amb diferents nivells de 

tecnocràcia.  

Però inclús en aquest darrer cas, el lideratge pot ser executat de diverses formes, Rebollo 

(2012) ens parla de tres tipus: el facilitador, que promou formes organitzatives més horitzontals. 

El controlador, on domina una forta jerarquització de les relacions, limita la capacitat dels 

processos per créixer i innovar. Per últim, el tecnocràtic protagonitzat sovint per professionals, 

que cerquen més el resultat, la eficàcia, o la eficiència. 
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Tant la promoció com el lideratge contribueixen a establir una estratègia relacional 

determinada, que ens porta a pensar en altres elements, com ara: com s’organitza l’acció 

comunitària en el seu dia a dia. Pot ser que tingui una gran dependència de qui aporta els 

recursos econòmics o de qui gestiona, que cerqui la eficàcia de les seves actuacions més que 

l’apoderament d’individus i grups, o que tingui més autonomia i faciliti àmpliament la 

participació col·lectiva. Seria el que Rebollo (2014) anomena el principi que regeix la 

quotidianitat del procés, i es refereix a qüestions metodològiques, i que prenen importància 

perquè defineixen la exclusivitat o “inclusivitat” real dels processos. 

 

! L’apoderament comunitari 

Una qüestió verdaderament crucial és la de l’apoderament com a objectiu màxim de l’acció 

comunitària. A vegades ens trobem que els objectius condueixen més cap a una lògica de 

prestació de serveis o de cohesió social, que cap a un objectiu veritablement transformador i 

renovador.  

No és una qüestió menor, ja que ha suposat que la lògica de l’administració pública que ha 

prioritzat durant dècades, la prestació de serveis, i el recompte de resultats hagi deixat un 

panorama amb pocs hàbits i menys habilitats per l’acció comunitària. 

I és que al calaix de l’acció comunitària s’hi han guardat moltes coses, algunes que segurament 

podríem qüestionar des de la mateixa lògica de l’acció comunitària.  

Així doncs, Morales (2016) ens diu:  

“El tránsito y el proceso del “no tener” al “tener” poder es lo que entenderemos en este trabajo 
como empoderamiento, siendo, de forma simultánea, un proceso y un estado (alcanzado o a 
ser alcanzado)..” 
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L’apoderament ha d’entendre’s des de diferents nivells (Musitu y Huelga 2004): 

• L’individual, amb el que ens referim a la consciencià crítica o al comportament 

participatiu de les persones.   

• L’organitzatiu, que es refereix a la capacitat d'influir políticament, a les xarxes de treball, 

i a la competència efectiva en l’ús dels recursos. 

• El comunitari, que tractaria d’aconseguir un lideratge plural, on la comunitat treballa per 

al bé comú, sent capaç d'identificar les necessitats col·lectives, i generar estratègies per 

aconseguir solucions. 

L’apoderament suposa el desenvolupament de les capacitats, en qualsevol dels nivells que 

aquí s'han exposat. Els processos de l’acció comunitària poden assolir millores en 

l’apoderament individual i/o col·lectiu, però no sempre generen el mateix resultat.  

L’apoderament pot contribuir a promoure millores en la qualitat de vida del territori, sense incidir 

en les estructures de dominació, o pot  qüestionar les relacions de poder establertes i arribar a 

produir canvis en aquestes. 

En tot cas, si que en qualsevol d’aquests nivells d’apoderament cal prèviament prendre 

consciència per part dels seus protagonistes, d’on són i cap a on volen anar, de quines són les 

seves necessitats, i de que poden contribuir a la transformació desitjada. 

Totes aquestes qüestions es conjuguen als territoris amb resultats molt diferents, i per tant, ens 

condueix a entendre l’anàlisi des d’una perspectiva molt local i de forta territorialitat.  
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4. DISSENY METODOLÒGIC 

 

4.1. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

L’acció comunitària no és comprensible fora del seu context territorial i històric, ni sense 

conèixer les relacions entre els actors del barri, i d’aquests amb altres agents d’incidència al 

territori. Per tant, l’anàlisi d’aquesta recerca no tracta tant de conèixer, com si de comprendre 

una situació que ha evolucionat des de 1997 fins l’actualitat, des de la perspectiva de la 

globalitat del fenomen.  

Per altra banda, les dades quantitatives en aquest cas, ens ajuden a contextualitzar i conèixer 

la realitat que tractem, però no ens donen respostes ja que l’objectiu és aprofundir en la natura 

de l’acció comunitària. Cal aleshores recollir les impressions de les persones que n’han format 

part des de diferents posicions.  

Per aquest motiu, la metodologia d’aquesta recerca ha estat qualitativa, amb metodologia 

inductiva i descriptiva, centrada en l’exploració d’experiències, i utilitzant dos mètodes: 

l’entrevista semiestructurada i l’anàlisi de documentació. 

4.2. SELECCIÓ DE LES PERSONES ENTREVISTADES 

Molts testimonis van estar vinculats, o ho estan, a la vida comunitària del barri de Trinitat Nova. 

Amb la selecció de les persones entrevistades he pretès representar diferents àmbits 

d’intervenció al territori:  

- Àmbit veïnal tenint en compte diferents generacions i entitats veïnals 

- Àmbit de serveis, partint de la mirada de professionals de diferents àrees com la salut, 

serveis educatius, serveis socials 

- Àmbit comunitari, amb participants de diversos perfils del Pla Comunitari  
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I també s’han triat les persones a entrevistar, tenint en compte, que han viscut diferents 

moments de l’acció comunitària en el període d’estudi, algunes d’elles han coincidit i altres no.  

El nombre d’entrevistes s’ha fixat al llarg de la realització de la recerca, i ha estat definit per la 

saturació, és a dir, un cop representats tots els àmbits he detectat que els nous informants no 

aportaven dades noves, i això ha marcat el nombre de persones entrevistades. 

Aquesta ha estat la selecció de persones entrevistades: 

 Àmbit Càrrec 
Període de 

participació a 
l’Acció comunitària 

ENTREVISTA 1 Associació de veïns Responsable polític de 
l’Associació de veïns 1997-2002 

ENTREVISTA 2 Serveis Socials Directora 2004-2017 

ENTREVISTA 3 Educació i comunitat 
Monitor casal infantil 

Tècnic comunitari 

2003-20015 

2017-2019 

ENTREVISTA 4 Educació primera 
infància Directora Escola Bressol 1997-2019 

ENTREVISTA 5 Lleure Monitor de lleure Veí del barri (20 
anys) 

ENTREVISTA 6 Pla Comunitari Tècnica comunitària 1997-2002 

ENTREVISTA 7 Sanitat Treballadora social 1996-2015 

ENTREVISTA 8 Associació de veïns Membre de la Junta 
Veïna del barri 

(58 anys) 

Taula 3. Selecció de persones entrevistades. 
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4.3. OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ. INSTRUMENTS I ESTRATÈGIES 

El fet de treballar al territori m’ha facilitat l’obtenció de la informació, tant pel fàcil accés a les 

persones entrevistades i a la documentació, com per la informació indirecta obtinguda a través 

de persones implicades que no han estat seleccionades per a ser entrevistades, però amb les 

que he pogut mantenir converses que m’han orientat en el plantejament de la recerca. El gran 

volum d’informació recollida l’he classificat en fonts primàries i secundàries. 

La informació primària és aquella que he obtingut de documents escrits i audiovisuals, 

publicats, i de les entrevistes realitzades en el marc d’aquest treball, transcrites i analitzades. 

Aquestes es recullen a les referències bibliogràfiques d’aquest treball. 

La informació secundària ha estat a través de converses informals, no transcrites, però que 

han estat cabdals per situar-me en el context del barri, i altra informació, entre la que destaco: 

• Actes, notes i documents de treball del PDC, facilitat pels arxius de l’Associació de 

veïns de Trinitat Nova, del Centre de Serveis Socials de Roquetes-Trinitat Nova-

Canyelles i de l’Escola Bressol de Trinitat Nova. 

• Converses amb tècnics i tècniques del PDC, Tècnics del Pla de Barris, membres de la 

Taula Oberta, i veïns i veïnes del barri. 

• Assistència a la Taula de Serveis, reunions bimensuals a les que assisteixen 

representants dels diferents serveis del barri, Districte i l’Àrea d’Acció Comunitària de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

! Les entrevistes semiestructurades 

Les entrevistes m’han permès recollir informació detallada, visions subjectives i reflexions de 

les persones que han viscut i/o treballat en el territori durant el període d’estudi o part d'ell.  

La tècnica de l’entrevista semiestructurada, s’ha presentat com la més adient, donat que ha 

permès deixar fluir el relat dels entrevistats. Aquest no ha seguit l’ordre plantejat al guió de 
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preguntes, barrejant uns elements amb altres, i també anant i tornant en el temps. A l’annex 2 

adjunto un guió de preguntes, que ha variat en funció del relat de cada un dels entrevistats, 

deixant seguir el curs natural de la conversa. En general no han estat formulades com 

s’exposen, sinó en funció del discurs de l’entrevistat. 

El disseny de les entrevistes s’ha estructurat segons els elements clau de l’Acció 

Comunitària plantejats al marc teòric, per tal d’estructurar la informació, tal com mostra la 

següent taula:  

Element clau 

de l’Acció 

Comunitària 

Continguts de les entrevistes 

 

Actors 

• Participants de l’Acció Comunitària al barri. 

• Sinergies relacionals entre els actors. 

• Continguts socials i impacte en la participació. 

 

Impuls 

• Motius dels diferents actors en l’impuls de l’Acció Comunitària.  

• Paper dels diferents actors en l’impuls del PDC. 

 

Lideratges 

• Qui ha exercit el lideratge en l’Acció Comunitària.  

• Com era aquest lideratge. 

 

 

Apoderament 

• El PDC de TN va respondre a una lògica de prestació de serveis  

     o d’autoorganització enfortidora de la gent. 

• La capacitat del PDC com a projecte transformador. 

• Nivell de mètode adquirit per la comunitat a Trinitat Nova. 

• Apoderament polític del barri 

Taula 4. Continguts de les entrevistes. 
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! L’anàlisi de documentació 

Pel que fa a l’anàlisi de documentació, existeix molt material en relació al PDC de Trinitat Nova, 

per haver estat una experiència reforçada per la Universitat inicialment, i també per l’interès 

que va suscitar, en ser una proposta tant innovadora en el seu dia.  

La documentació recollida s’ha classificat per anys i ha permès elaborar un cronograma entitats 

i serveis en el període comprés entre 1997 i 2018. 

Tot i que l’anàlisi de dades principal es basa en la informació recollida a les entrevistes, aquest 

document facilita informació extra per les conclusions del treball. 

 

4.4. PROCÉS DE RECOLLIDA DE DADES 

Un cop establerts els objectius de la recerca, em vaig posar en contacte amb diferents 

informadors del territori que em van facilitar documentació, i consells sobre com enfocar la 

recerca. 

Aquesta informació secundària ha estat molt útil en el disseny de la metodologia i en la tria de 

les persones entrevistades, també en facilitar el contacte amb aquestes. 

El primer anàlisi de la documentació em va ajudar a redefinir els objectius, i a establir un marc 

teòric, posant l’accent en allò més significatiu de la configuració del territori i les dinàmiques de 

l’acció comunitària al barri. 

Durant el mes de febrer i març de 2019 es van dur a terme les entrevistes. Totes elles han 

estat transcrites literalment, tret dels noms de persones que han estat canviats, així com el 

d’algunes entitats. 

Tot i que aquest treball està redactat en català, les entrevistes s’han transcrit en l’idioma que ha 

triat expressar-se l’entrevistat, així les entrevistes 5, 6 i 8 són en castellà. 
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4.5. CONSIDERACION ÈTIQUES 

Per tal de garantir la protecció de dades i complir amb la legislació vigent11 no s’han fet constar 

en aquesta recerca els noms de les persones participants en la mateixa, i es garanteix la 

confidencialitat.  

A cada persona entrevistada se li ha assignat un codi per garantir que no serà anomenada pel 

seu nom, i no hi han referències personals que puguin facilitar la seva identificació. 

Les converses han estat enregistrades amb el consentiment exprés de les persones 

entrevistades. En les transcripcions també s’ha eliminat aquells noms o referències concretes 

que puguin contribuir a la identificació de la persona. 

  

																																																								
11 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
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5. SÍNTESI, ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA 

 

5.1. PROCÉS D’ANÀLISI DE LES ENTREVISTES 

A continuació presento l’anàlisi de la informació recollida mitjançant les entrevistes, la 

transcripció de les quals es pot trobar a l’annex 3. Amb aquest objectiu, he classificat aquelles 

respostes més rellevants en quatre categories d’anàlisi, que es corresponen amb els 

elements clau de l’acció comunitària definits en el marc teòric d’aquest treball, i he 

diferenciat conceptes dins de cada categoria en funció d’allò més rellevant obtingut a les 

entrevistes: 

 Categories d’anàlisi Conceptes 

A Actors A1. Participació ciutadana 

A2. Participació entitats i serveis 

A3. Associació de veïns 

A4. Contingut social del barri 

A5. Relacions entre els actors 

B Impuls B1. Inici del Pla de Desenvolupament Comunitari 

B2. Posicionament dels tècnics 

B3. Posicionament de les administracions 

B4. Motius 

C Lideratges C1. Identificació de lideratges 

C2. Tipus de lideratges 

C3 Continguts i organització del treball 

D Apoderament D1. Processos d’apoderament 

Taula 5. Categories de l’anàlisi i conceptes. 

A la transcripció de les entrevistes s’ha subratllat tots aquets paràgrafs extrets per l’anàlisi, de 

forma que es pugui localitzar amb agilitat en cas de ser necessari. 
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L’anàlisi inclou al final, un apartat dels suggeriments que aporten els entrevistats per al moment 

actual i futur de l’acció comunitària al barri, aquest queda diferenciat de les categories, ja que 

aporta reflexions a les conclusions d’aquest treball, però no té l’objectiu de donar resposta a la 

pregunta d’investigació. 

Cada categoria recull unitats de significat, és a dir, el contingut més rellevant mitjançant 

paràgrafs literals extrets de les entrevistes.  

A les unitats de significat hi ha ressaltat en negreta allò que es considera clau per les 

conclusions posteriors. 

5. 2 CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Per tal d’identificar l’origen de cada una de les unitats de significat, s’ha assignat un codi a cada 

entrevista: 

Taula 6. Codificació de les entrevistes. 

Les preguntes estan codificades en cada una de les entrevistes amb E1.P1, E1.P2, E1.P3... 

seguint l’ordre en que han estat realitzades. Els paràgrafs extrets de les respostes s’han 

codificat segons la següent mecànica: 

R2.1,...com es pot veure en el següent exemple: 

E1.R1.1, Entrevista 1 Resposta 1.1 (primer paràgraf de la pregunta 1) 

CATEGORIA B. L’IMPULS DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA 

Concepte Unitats de significat 

 

Inici  

del PDC 

E.1.R1.1 Hi havia molta il·lusió pel que tu dius, també perquè començàvem una 

experiència innovadora, tenies la sensació que construïes des de zero, hi havien 

molts elements d’oportunitat que pensaves, això val la pena tirar endavant.  

 

Entrevista 1 

Associació 
de veïns 

Entrevista 2 

Serveis 
socials 

Entrevista 3  

Educació 

i comunitat 

Entrevista 4 

Educació 
primera 
infància 

Entrevista 5 

Veí Jove 

Entrevista 6 

Pla 
comunitari 

Entrevista 7 

Salut 

Entrevista 8 

AVV 

Veïna 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
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5.3 ANÀLISI DE DADES. ENTREVISTES 

CATEGORIA A. ELS ACTORS DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA  

Concepte Unitats de significat 

 

A1 

PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

E1.R1.2 D’aquests 7000 participaven 400, hi havien espais que eren molt 

potents, a la comissió d’Urbanisme hi havia tot el tema d’habitatge, pel tema de 

l’aluminosi i tot això, i hi havia un grup de 30-35 persones, algunes d’aquestes 

molt actives i implicades en el procés comunitari. 

E2.R7.1 Moltes vegades arriba gent nova a pisos deteriorats, població també 

vulnerable que tampoc aporta contingut nou al barri, tinc la sensació que la gent 

de TN marxen fora del barri, que es un barri dormitori. Si algú s’implica en 

alguna cosa,  es en altres entitats de Nou Barris o altres barris. 

E3.R3.2 A mida que la gent va aconseguint pisos millors, ja tinc lo meu i em retiro. 

Al principi que tot el barri està igual, son molta gent. Però acaben sent 4 

gats i ja no tenen la força d’abans. 

E4.R3.3 Però la gent venia a les reunions, jo recordo en l’AVV unes reunions a 

lo bestia de veïns, per tant a través d’això podies organitzar moltes altres coses. 

E4.R3.4 A mida que es van tenir els pisos la gent va desaparèixer, vam voler 

fer unes jornades educatives, i a part de 4 que érem del PDC, no va venir ningú.  

E4.R11.2 (...) conforme estaven  col·locats i els que havien marxat a d’altres 

barris perquè no hi canvien, aleshores va ser més un PDC de serveis que de 

veïns.  

E5.R5.1 Vas al casal me sabe mal decirlo, parece el cementerio, esta todo 

tan muerto, nadie dice nada, si entras se levanta hasta el director a decirte hola, 

jejejeje, que hacéis aquí.  

E6.R1.1 En el período del 96 al 2002, participó diferente gente, al principio no 

participaba mucha gente en el PDC, de hecho era una llamada a ver como se 

movilizaba el barrio y sobre todo estaba haciendo cosas la AVV, 

E7.R2.2 (...)jo crec que els PDC s’han estrellat per això, perquè tots parlem de 

participació però ningú vol participar. No se, jo crec que la teoria ha fallat aquí. 

E8.R1.1 Cantidad de gente impresionante, (…) 

E8.R4.2 La reunión que había los partes había un promedio de 100 vecinos 

E8.R9.3 Luego no había nadie. Empezó a dejar de venir gente, el convenio se 

firmó, se firmó el PERI, que era como la biblia, con eso ya estaba todo arreglado. 
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Y con eso la gente empezó ya a dejar y dejar, y de haber 100, 20, 30 a 3 o 4. 

 

A2 

PARTICIPACIÓ 

D’ENTITATS 

I SERVEIS 

E2.R1.1 (...) no ha estat mai un barri amb moltes entitats. 

E2.R2.3 Però si que, no tinc cap record ni em consta d’ara, que sigui un lloc 

que  tingui un teixit associatiu important. 

E2.R4.1 Clar l’AVV cada vegada més debilitada, amb menys participació, i per 

tant amb tota la bona voluntat no va poder gestionar aquest conflicte, ells com a 

entitat gestora són qui van anar contractant als tècnics i entre ells aquests últims. 

Davant de les dificultats que nosaltres els hi dèiem, això no ens agrada, no 

ens agrada com treballen, això no és transparent, no van poder, saber o 

voler enfrontar-se a això. 

E3.R2.1 En aquell moment serveis hi havien molt pocs, la majoria sortien 

directament de l’AAVV. En algunes taules però més puntuals el CAP, serveis 

socials,... la comissió socioeducativa si que hi havia direcció escoles, mossos, 

serveis socials (...) 

E3.R13.1 Només et dic que l’Ateneu de NB i la Trini no treballaven junts. 

Territorialment, geogràficament està a la Trini, sempre han treballat cap a 

Roquetes, perquè allà se’ls hi han posat facilitats.  

E3.R13.2 Diversificació d’entitats fa que no pugui passar que una sola 

persona tingui tant poder. 

E4.R1.1 Es va fer AMPA abans del Pla Comunitari, mai ha estat una AMPA 

activa. 

E6.R1.2 Un barrio bastante desierto a nivel de relación entre las entidades, 

entre los grupos, poca vida comunitaria, todo y que en las comunidades de 

vecinos si que había redes de solidaridad entre los vecinos (…) 

E6.R2.2 Por parte de los servicios se agradecía este espacio de trabajo 

conjunto y de poder compartir, (…) por parte de algunos profesionales si que 

había mucha voluntad y si que creían en esta manera de hacer diferente (…)  

E7.R1.2 Diguéssim que l’ICS el que va fer es no posar pegues, no ajudar en 

res, però al “libre albedrio”. Va haver gent que vam apostar i ens vam afegir al 

carro. Recordo una participació brutal, de molts professionals sobre tot. 

E7.R1.1 Jo recordo que ens van vindre a buscar i va ser un luxe, un regal, sempre 

ho diré, que per mi personalment i professionalment va ser un regal. 

E8.R7.1 …teníamos reuniones con todos, con todos y ese equipo y ese grupo, 

conseguir que vinieran cada tiempo era muy difícil, y venían encantados.  
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A3 

ASSOCIACIÓ 

DE VEÏNS I 

VEÏNES 

E1.R7.2 Forma part del declivi, tot això s’està morint, no es que s’estigui morint 

l’AVV de la TN o que nosaltres quan vam marxar aquest procés va entrar en 
crisi, el procés es va pujar al carro de com funcionaven els processos arreu, 

i “esto va camino de la extinción”. 

E1.R4.1 Nosaltres sempre diem que el gran fracàs que vam tenir es que vam 

canviar-ho tot, menys l’AVV. 

E2.R6.2 Això va amb paral·lel amb la crisi no de TN, en general de les AVV. 

Avui en dia tenen un problema d’existència (...) 

E2.R8.2 Jo diria que a TN que en el seu moment l’AVV era qui podia ser un 

motor important, les tensions que van haver-hi a dintre i la escissió que hi va 

haver es va anar debilitant, ningú va ser capaç de regenerar allò, la gent gran es 

va anar morint.  

E3.R3.1 Jo quan arribo hi ha una AVV súper potent que es un exemple a nivell 

d’AAVV per tot Barcelona, que es un referent 

E3.R6.1 Ningú volia entrar a l’AVV, finalment el President ho va deixar, 
cansat que tothom l’acuses d’haver-s’ho carregat tot, la gent valorava molt els 

últims anys que no s’hagués fet res.  

E7.R1.4 (...) recordo una AVV molt potent, (…) 

 

A4 

CONTINGUTS 

SOCIALS 

DEL BARRI 

E1.R5.1 Si el context es més complicat a nivell de la població des del punt de 

vista, inclús del llenguatge, de la comprensió, és més baix, aleshores es requereix 

fer un treball més dur, amb més presència amb més persistència, (...) 

E2.R7.2 Si penso en molts barris de Barcelona que hi ha molta potencia de 

participació, doncs són barris que hi ha de tot però no són els mes pobres de la 

ciutat. Jo sempre pensava que els barris que estan molt “putejats”, són els 

que s’ajunta la gent i es posen, i els estudis diuen que no. Menys participació 

menys capacitat.  

E2.R8.1 Per això el que diuen els estudis es que la gent no es mobilitza, TN es un 

barri que va patir molt la droga. Està molt fotuda la població. Quan vaig arribar 

hi havia una població molt malalta. Es el barri de perifèria, amb els edificis 

que eren un espai on podia passar tot, això triga unes quantes generacions 

en canviar. La gent del 70-80 que vivien això ara són adults. 

E6.R3.2 Se puso al servicio de un barrio mucha inteligencia, eso fue bueno, 

lo que pasa que había las propias limitaciones del barrio, que era como muy 

difícil y poca gente joven. 

E4.R8.2 Aquesta deixadesa de no tinc res, no tinc il·lusió per res, i per tant 
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m’importa un pito el que passi al barri, cosa que nosaltres havíem intentat que fos 

al revés, (...) 

E7.R2.1 El problema era més la crisis econòmica, tot el tema de l’atur, la manca 

de futur, el fracàs escolar.  

 

A5 

 RELACIONS 

ENTRE ELS 

ACTORS 

E2.R3.2 (...) un PDC com jo l’entenc que et permet generar una estratègia 

comunitària en el que hi participen tots els agents, i que conjuntament 

decidim quines necessitats tenim i decidim que podem fer nosaltres per 

donar resposta col·lectivament a aquestes necessitats, si l’entenem des 

d’aquí, allò no responia a un Pla Comunitari (referit al final del PDC). 

E2.R6.3 També va passar que entre els serveis no ens enteníem de com havia 

de ser el projecte comunitari.  

E6.R2.1 En la época en la que estuve yo no había conflicto 

E6.R1.4 Y con la utopía de porqué no trabajar en un proyecto conjunto todos 

los recursos, vale, esto no lo conseguimos. Si que conseguimos hacer 

proyectos entre algunos servicios, intentar movilizar la educación que el fracaso 

escolar era bastante alto en TN, y todo y que había gente muy interesante en el 

mundo educativo que quería hacer las cosas de otra manera, era muy difícil en el 

ámbito educativo, poder cambiar, poder mejorar, trabajar conjuntamente, hicimos 

alguna cosita con el Instituto que era el que estaba más abierto, (…) 

E7.R4.2 (...) els tècnics que eren joves i que tenien tota la teoria de la Universitat i 

tenien molt clar com s’havien de fer les coses i tal, suposo que topaven amb una 

forma de fer molt tradicional, molt diferent, va haver un xoc d’idees. 

E1.R4.1 (...) arriba un moment que la capacitat tècnica i la capacitat de 

dinamització veïnal que té aquesta proposta tècnica sobrepassa 

absolutament les capacitats de l’AVV d’entendre i de digerir. I aquest hi ha un 

moment en que deixa de veure oportunitat i comença a veure amenaça, i 

comencen a fallar les confiances i comencen a haver dificultats d’enteniment en 

coses (...) 

E2.R5.1 A la TN aquets anys no hi havien gaires coses, coses petites programes, 

que anaven passant i durant molts anys va ser això, serveis amb els que no 

podíem treballar molt, i una falta de confiança entre que les escoles estaven, 

diferencies amb el cap a on, i com pensaven que havien de ser els projectes (...) 

E2.R5.2 (...) per exemple, el grup de voluntàries Trini companyia. (...) CSS es 

despenja i s’ho queda el CAP com un grup de voluntàries de la treballadora social, 

i aquí comencem a tenir diferències en com treballar amb aquell grup de 

persones (...) 
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E2.R6.4 (...) hi havia les escoles molt enfrontades amb tothom, molt a la 

defensiva. 

E4.R4.2 Jo he vist les factures, el PDC va quedar arruïnat, es va fer fora al 

Llorenç, però se li va haver de pagar una indemnització. (...) Van fer saltar al 

President. 

E4.R11.1 Si, es pensaven que els hi prenien el lloc (els veïns i veïnes), però 

es que realment era així perquè ells no tenen inèrcies de res 

E6.R6.1 Hubo una desconfianza, creo que se planteaba un proyecto muy 

estratégico y muy potente, pero creo que no era el tiempo. No se planteo en 

el momento, para mi iba más lento el barrio. Se fue un poco rápido desde mi 

percepción, y hubo gente de otras entidades del movimiento vecinal de NB que 

directamente lo boicotearon, esto igual no es muy bonito, vieron amenazado su 

poder, hago esa lectura. Pero si que a nivel de base, faltaba un poco más de 

tiempo para entenderlo. 

E7.R6.2 (...) es va desdibuixar i entenc que el president de l’AVV ho visqués 

malament i, allà cadascú escombrava cap a casa seva i ell era de Trinitat 

Nova (...) 

E8.R9.1 Creo que hubieron discusiones de poderes, entonces yo estaba en 

medio y dije, yo me marcho. 

E8.R7.2 (…) y era nuevo para todos y para los técnicos que para los políticos, yo 

personalmente pienso que era mucho más difícil, porque el técnico estaba 

acostumbrado a traerte este papel, te gusta o no te gusta, me da igual. Y ya está. 

E8.R9.2 Luego entró una persona que creo que ha sido la persona que más 

daño le ha hecho a esta AVV, (...) Si, yo plantee una Junta, habíamos 5 o seis 

personas, y dijimos o él o nosotras. Y nos dijeron, pues él. 

E8.R11.1 Gracias a él se hundió el PDC, lo poco que quedaba lo hundió, hizo 

cosas que en este barrio a otras personas no se lo hubieran permitido, hacer el 

“bulling” que hizo a las trabajadoras.  
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CATEGORIA B. L’IMPULS DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA  

Concepte Unitats de significat 

 

 

 

B2 

INICI  

DEL PDC 

 

E1.R1.1 Hi havia molta il·lusió pel que tu dius, també perquè començàvem 

una experiència innovadora, tenies la sensació que construïes des de zero, 

hi havien molts elements d’oportunitat que pensaves, això val la pena tirar 

endavant. 

E1.R3.2. Aquí ve el Marco Marchioni, que és un TS que tenia la metodologia 

dels PC, contractem l’equip tècnic i es necessita algú que negociï amb les 

administracions, que jugui un paper polític i que sàpiga explicar el que estem 

fent, i d’això ja me’n ocupo jo. Es així com comencem, el primer PDC de 

Catalunya.  

E6.R4.1 Yo creo que, se innovó mucho en la metodología comunitaria, (…) 

se hablaba de los planes de dinamización, pero nadie sabia como hacerlos, y 

yo creo que la TN fue una oportunidad para ponerle metodología a eso. 

E6.R4.2 Que luego se intentó abrir esa estrategia con los vecinos, a nivel 

metodológico se hizo lo que se pudo, fue el boom de la participación, como 

que se empezaba a hablar de participación. Fue también un poco laboratorio. 

 

 

 

B2 

TÈCNICS  

1a ETAPA 

E1.R2.1 Jo crec que un dels factors d’èxit fonamental es la potencia i la 

qualitat tècnica d’aquest equip. També es veritat que això s’ha vist en altres 

llocs, que hi ha una aliança d’èxit entre mobilització i coneixement (...) 

E1.R4.2 (...) hi ha una mena de cop d’estat orquestrat per alguns personatges 

que encara tenen protagonisme dintre del moviments veïnal, de la Zona Nord 

sobre tot, llavors jo vaig marxar i després va anar marxant gent de l’equip 

tècnic i tot el procés torna a la “vieja cultura vecinal de siempre”, que 

contracta tècnics que no són, que no poden liderar un projecte d’aquestes 

característiques. 

E4.R3.1 Al PDC hi havien 3 tècnics molt potents que s’ho creien molt, (...) 

E6.R6.1 Hubo una desconfianza, creo que se planteaba un proyecto muy 

estratégico y muy potente, pero creo que no era el tiempo. No se planteo en el 

momento, para mi iba más lento el barrio. Se fue un poco rápido desde mi 

percepción, y hubo gente de otras entidades del movimiento vecinal de NB que 

directamente lo boicotearon, esto igual no es muy bonito, vieron amenazado 

su poder, hago esa lectura. Pero si que a nivel de base, faltaba un poco más 

de tiempo para entenderlo. Pero era una propuesta muy interesante y muy 

potente y que hubiese estado muy bien. 

E7.R1.3  (...) i els tècnics del pla comunitari que eren una gent amb una 
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potencia increïble, molt bé. Era una passada l’entusiasme que tenien, el que 

sabien,(...) 

E7.R6.1 Jo penso que va haver una època que els tècnics i l’AVV anaven 

més de la mà, i després es van separar. I jo crec que aquí van venir els 

problemes, però penso que al principi el tècnics perquè la teoria, no sé, pot ser 

sempre havien estat separats perquè els tècnics tenien una idea de 

transformació global, i l’AVV tenia la idea només el fet que amb tot el 

tema urbanístic i la remodelació urbanística, d’aquí vindria tot lo bo, i els 

tècnics tenien més clar que no, (...) 

 

 

 

B2 

TÈCNICS 

2a ETAPA 

 

 

E2.R.2.1 (...) era un moment difícil i els tècnics van anar canviant, i això no 

va ajudar a fer un seguiment de tot això. 

E4.R3.5 (...) van trobar altres feines, després va marxar l‘Israel. Després vam 

anar agafant tècnics comunitaris, ja no era el mateix, no s’ho creien (...) 

E3.R4.2 (...) tota aquesta mala gestió, que la gent del barri ho veia, va fer que 

es desencantessin i diguessin, jo no vull participar en una cosa com aquesta. 

E4.R4.1 (...) vam dir serà la nostra perquè desenvoluparà molts projectes i 

sabrà on demanar diners i tot plegat, però el Llorenç va entrar pel seu propi 

guany i res més. 

E5.R2.2 Si te reúnes con técnicos que piensan, si esto funciona en Horta, 

aquí también, pues no. Técnicos encima, no, lo que hace bien la Taula 

Oberta es que son todo vecinos, son gente del barrio pidiendo la que quiere, 

en el momento y sabiendo lo que va a poder o lo que no va a poder.  

E5.R3.1 Si vienen técnicos de fuera, con un contrato temporal como van a 

hacer un seguimiento luego. La gente del barrio vive aquí, no es solo que lo 

conocen, es que es gente que va a estar siempre, que su proyecto va a tirar, a 

mi me da igual que se vaya la Alcaldesa o quien sea del Ayuntamiento, yo voy 

a seguir haciendo el CAU y voy a llevar 4 años, y luego harán el relevo, 

vecinos de aquí que seguirán aquí viviendo. Si las iniciativas salen del 
barrio y vienen paracaidistas a ayudarnos entonces si, pero no a 

impulsarnos. 

E7.R4.1 Tothom va marxar, jo entenc que van marxar, en aquest aspecte no 
va haver claredat, transparència, a l’hora d’explicar perquè marxaven, la  

resta de professionals no sabíem molt bé, intuíem coses (...) 

 

B3  

E3.R.10 La Trini ha estat sempre com el cul del món, on fa anys hi havia un 

camp de futbol on dinamitzàvem la tira d’activitats per joves, un camp que 

havien fet els propis veïns.  L’Ajuntament els hi treu el camp, les obres estan a 
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POSICIONAMENT  

DE LES 

ADMINISTRACIONS 

 

 

mig, el material per allà. A nivell de barri s’ha deixat. 

E7.R8.2 Jo penso que l’Ajuntament deu ni do lo malament que ho va fer en 

aquesta etapa, perquè ho va consentir, donar la subvenció si sabia que no 

funcionava bé allò, perquè no podia donar la cara i dir pues no. 

E5.R2.1 Escuchado, ayudado y apoyado. Por el Ayuntamiento sobre todo, 

y por los vecinos de momento no, pero eso va más a poco a poco, ya llegará 

espero. 

E.3.R9.1 La confiança, jo crec que si que es necessari i més en aquest 

barri. Si s’ha detectat que hi ha poca participació, això s’ha de treballar, 

des de l’Ajuntament en petits projectes, però ha de ser una cosa del dia 

a dia, no de tenim pasta fins al febrer i d’aquí aleshores farem 40 

projectes súper “guais” i després què. Tornaran al barri del costat.  

 

 

 

 

 

B4 

MOTIUS 

 

E2.R6.1 Jo no hi era però el PDC va néixer pel tema de la “vivenda” (...) 

E2.R9.1  Això també passa en els PDC, van començar en una època en que 

no hi havia res del que hi ha ara. El sentit que tenien ja no es el mateix del 

que poden tenir ara. 

E3.R1.2 Jo crec que una de les coses bàsiques que fa que s’enganxin el 

veí i veïna, és sentir-se com un element viu. 

E1.R5.2 (...) ens va ajudar molt el fet que hi haguessin alguns temes 

generadors de mobilització, urbanisme habitatge (...) 

E1.R3.1 Aleshores hi havien les primeres tensions entre, a veure tot això que 

feu d’educació està bé, però lo dels pisos es lo important. Però si que arriba 

un moment als cap d’uns anys, que lo del procés es tan potent i lo dels 

habitatges està tan integrat, que ja si que tothom comparteix la visió d’un 

projecte de barri que té més dimensions que no la urbanística (...) 

E4.R2.1 Teníem la necessitat de trobar-nos tots els que estàvem anant a 

les diferents comissions perquè era molt més fàcil solucionar un 

problema (...) 

E4.R3.2 (...) i a més hi havia la remodelació del barri. O sigui tot el barri es 

movia molt perquè havia de tenir una casa nova (...) 

E5.R1.1 Entonces yo al final abro un CAU no porque el proyecto me lo dice 

y me va ayudar, sino porque he visto que hay la necesidad, (…). Porque 

son niños que no hacen nada el fin de semana, todo el día con la consola, o 

los que más se vienen al CAU son chavales que están en la calle 
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mangoneando un poquito, o sea haciendo tonterías. 

E6.R1.2 (…) el diagnóstico fue también un elemento de dinamización que nos 

sirvió también para ver quien había, (…) y un poco hicimos un mapa de quien 

estaba y quien no estaba con la idea de poner en relación a la gente y con 

la idea también de poder imaginar un barrio diferente. 

E6.R1.3 Allí había un tema importante que era el de la vivienda, que fue un 

eje importante que movilizó a mucha gente. 

E8.R2.1 Piensa que aquí no había carreteras, no había luz, (…) no teníamos 

agua, no teníamos nada. Entonces teníamos que pelear por todo, más que 

pelear, si pelear, no hay otra palabra, reclamar. 

E8.R4.1 (…) en principio era por la necesidad que había en aquel momento 

de la remodelación del barrio, estamos hablando de 1000 viviendas, como 

mínimo 1000 vecinos. 

E8.R5.1 El urbanismo, en esto hay un video que se hizo en aquella época, 

muy importante, que lo hizo TV2,(...), no solamente queremos tirar y 
construir viviendas, sino como la gente participa en ese proyecto, queremos 

un barrio ecológico y también queremos una dignidad de vida y de persona, 

entonces como discutes todo esto. 
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CATEGORIA C. LIDERATGES DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA 

Concepte Unitats de significat 

 

 

 

 

C1 

IDENTIFICACIÓ  

DE LIDERATGES 

 

E2.R3.1 (...) entre serveis era difícil la construcció de projectes 

col·lectius, ningú ens acompanyava en aquest procés comunitari. 

E2.R10.1 Es veritat que hem depositat molt en els PDC, aquí ja hi ha un 

tècnic que ho fa tot. Ens ha fet veure que això tampoc es el que volem. 

Acaben sent estructures dependents que s’acaben distorsionant, (...) 

E3.R4.1 AVV amb el President manava i el Llorenç manava al PDC. El 

President era molt gran, molt cansat, tota la junta de l’AVV era gent molt 

gran entre 70-80 anys, que ja tenien un desgast, portaven molts anys, cada 

cop hi havia menys gent. El President va tirar molt del Llorenç, em sap greu,  

es creia molt tot el que li deia el Llorenç. 

E3.R5.1 La gent veia l’AVV, a l’anar tant colze amb colze amb el President, 

no diferenciaven si era ell o el Llorenç, veien el mateix. 

E7.R8.1 (...) però una lluita constant amb aquesta persona, que no entenia res, 

que no podíem discutir les coses, sinó que era imposició tot, s’havia de fer 

tot com ell deia, i l’AVV li va donar tots els poders, es va deixar portar 

totalment, tot i que estàvem dient això no va bé, això no és normal (...) 

E8.R14.1 El Presidente siempre ha decidido mucho solo, lo que si tienes 

un poco de mano izquierda es verdad que conseguías que compartiera, 

conseguir que fuéramos a reuniones políticas y el presentara su exposición 

que siempre lo hacía, y luego te dijera, el tema urbanístico lo presenta pepito o 

fulanito, fue muy difícil. 

 

C2 

TIPUS DE 

LIDERATGES 

 

E1.R6.1 L’AVV tenia un perfil facilitador-controlador, (...) Començaven a 

veure les amenaces perquè algunes estratègies les estàvem treballant amb 

lògica de zona, llavors aquest mateix equip tècnic estava treballant a 

Roquetes, Torre Baró,... i el moviment veïnal comença a veure una amenaça 

que pot ser era cert, aquests tècnics seran els que liderin, i nosaltres que som 

els de tota la vida ens quedarem aquí i provoquen que això peti... Des del punt 

de vista de l’AVV hi havia aquest punt facilitador de deixar fer, però la vena 
controladora forma part de l’ADN, la cultura organitzativa de certes 

associacions tenen aquest component controlador. 

E8.R10.1 El Presidente cambió, muchísimo, el no era así. La gente me dice, 

siempre lo defiendes, pero el Presidente cambió muchísimo. Ya él no era el 

Presidente, era el dueño y señor, yo hago yo dirijo, yo dicto y yo decido, 

cosa que hasta mucho tiempo no había sido así. Tu estas trabajando con 

una persona codo con codo quince años, y luego te diga, oye, se va este señor 
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que esta hundiendo la AVV o me voy yo, y me dijo, pues vete tú. 

 

 

 

 

C3 

CONTINGUTS 

E3.R1.1 Quan vaig entrar si que la manera que es veia de treballar era molt 

colze a colze amb la població, taules de treball per exemple una de família, 

una de joves de gent gran, d’urbanisme, sostenibilitat, de tal manera que 

veies que per petita inquietud que tinguessis, tenies un lloc on poder 

seure i treballar aquest tema. 

E7.R3.1 (...) vam treballar molt en l’àmbit de la gent gran, i d’aquí va sortir 

el Trini companyia (...) Va ser una mica com es va plasmar el diagnòstic de 

salut en concret, que podíem haver fet moltes més coses, hi havien moltes 

línies, hi havien línies amb joves, hi havien línies amb nens, amb tallers 

d’alimentació a les escoles, amb infants (...) 

E3.R8.2 La TN es un barri dormitori, on la gent va a comprar la Prospe, ho 

fan tot fora del barri. No hi ha comerços, no hi ha caliu, no hi han punts 

de trobada. Aquestes mancances la gent les surt a buscar fora. Que es el que 

vas a buscar fora? Anem a intentar produir-ho aquí. Es en la línia que 

treballem ara, però la gent ja té uns hàbits. 

E6.R4.2 (…) incluso creamos un crédito de síntesis. Hicimos acciones con la 

idea de dar respuesta a necesidades muy concretas, en el ámbito 

educativo, que ahora me he enterado  después de 20 años que se pone en 

marcha un centro que ya decíamos que los tiros tenían que ir por ahí. Era una 

de las propuestas y ha surgido ahora.  

E8.R5.1 En TN no existen las tiendas, el tema económico, el tema de los 

traslados, de las enfermedades, de la gente que vivía sola, por eso te digo que 

no era solo tirar y construir viviendas. 
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CATEGORIA D. APODERAMENT EN L’ACCIÓ COMUNITÀRIA  

Concepte Unitats de significat 

 

 

 

D1 

PROCESSOS 

D’APODERAMENT 

E1.R7.1 Llavors hi havia una potencia, a partir del moment que aquesta 

potencia desapareix, també desapareixen les xarxes de coneixement que 
alimentaven això, Universitats, i el moviment veïnal torna als seus vells 

vicis i cultures, i es gent que no sap. 

E1.R9.1 (...) es va expandir un llenguatge, deu ni do. El llenguatge pensa per 
nosaltres, si incorpores elements del llenguatge i una certa cultura. En el barri 

segurament el que no hagués passat és el model diguem-ne d’habitatge, perquè 

això ho vam liderar nosaltres. La proposta que va posar a la taula a la 

Generalitat era fer la Mina a la TN. (...) També vam contribuir a expandir aquests 

elements de cultura en el Districte i entre els serveis. Els CSS o l’Escola Bressol, 

o el CAP han quedat llenguatges que surten d’aquella època, i que s’hauran 

traspassat de professionals a professionals. 

E1.R8.1 Quan portàvem un temps, va venir gent d’urbanisme de la Generalitat i 

de l’Ajuntament, el que em deien es que venien acollonits, però vam prepara un 

escenari en que es van trobar una taula, un power point, se’ls va escoltar i 

després se’ls va cosir a preguntes que tenien sentit. Això ho van fer els veïns, 

es apoderament. 

E2.R9.2 Es veritat que són barris amb dèficits que necessitaran suport, si, 
però una cosa es suport i l’altre es dependència absoluta hi ha una 

distància en això. S’ha d’empentar, perquè la història del barri ha fet que 

estigui en aquest moment en aquesta situació. Per temes estructurals per temes 

de desigualtats a nivell més local i més global. Per tant aquí la política un cop 

més ha de jugar. 

E3.R8.1 Donar eines perquè adquireixen autonomia. Pel temps que jo vaig 

compartir amb el primer equip tècnic, cada dia es treballava amb un grup 

diferent el futur del casal del barri, a mi em va sorprendre positivament.  

E4.R8.1 Aquí sempre se’ns va dir que els tècnics estaven per desaparèixer, i 

que havíem de fer les sinergies perquè la gent funciones sola, jo desconec en 

altres barris, però aquí es impossible, aquí has de tibar, perquè si no tibes de 

seure tots els directors del centres per fer “algo” no es pot tibar de la població. 

E4.R14.1 Crec que encara estaria pitjor. Crec que tot el de les “vivendes” i 

tot això no s’hauria aconseguit. Perquè tots sabem que hi han projectes i que 

es mouen cap aquí o cap allà, va ser bo com a mínim per la remodelació del 

barri. 

E5.R6.1 Hay que meter chicha, en la Prospe, yo es que vengo de la Prospe, yo 
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hago vida en la Prospe, he ido al cole a la Prospe siempre, vengo del casal de la 

Prospe. Son el nexo de muchos barrios ahora mismo, va mucha gente, y dices, 

por mucho que seamos estos y que tenga esta importancia, al Ayuntamiento se 

la “repamplinfa”, hay que meter presión para ser un problema y que el 

Ayuntamiento diga, tenemos que quitarnos este grano de encima, porque 

parece que seamos un grano. 

E5.R6.2 Lo que necesitas es saber que formas parte de algo y que tienes poder, 

a nosotros los jóvenes, nos gusta mucho tener poder de decidir lo que 

queremos en el barrio, un poco egocéntrico pero es que somos así. Y nos 

gusta. 

E6.R3.1 En relación a la capacidad de autogestión y de llevar propuestas 

adelante, no? yo creo que ahí si que faltaba un recorrido, o una manera de 

hacer que por ejemplo en otros barrios de Barcelona lo he visto, y es como 

alucinante la cantidad de propuestas auto gestionadas, que no pasan solamente 

por la reivindicación. Si que creo que había mucha reivindicación, y se quiso ir 
más allá y haciendo una propuesta de los vecinos, que fue el PDC, donde 

intervino gente que estaba vinculada a la Universidad pero que había 

vivido y nacido en la barrio. 

E6.R5.1 Yo creo que había una cosa que ya tenia el barrio, que era de mucha 

relación entre la gente a nivel individual. Yo quiero pensar que algo ha 

quedado. El hecho de mirarse, de contar con el otro, de mirar a los demás. 

E6.R5.2 Muchas personas que pasaron por el PDC fue una escuela para 

ellos de aprendizaje, desde herramientas muy básicas como hablar en 

público, defenderse delante de la administración, sobre todo vinculadas a la 

comisión de urbanismo, que era una comisión amplia, pero no solo. Los jóvenes 

también, gente que participaba en la alfabetización que pudieron conectar 

cosas, y toda la metodología más comunitaria en algunos servicios. Pero bueno, 

que quede, a nivel de servicios creo que hay mucha gente que ha cambiado, me 

da la sensación a nivel de vecinas, bueno yo alguna me he encontrado gente y 

siguen de alguna manera atentas o vinculadas.  

E7.R5.1 I jo penso que si a nivell professional ens ha quedat, a nivell del 

territori segur que ha parat “algo”. En aquell moment jo pensava que no, 

perquè va ser com una “tierra quemada”, va ser tant dur, tant bèstia, tant... com 

ha pogut passar això, d’estar aquí dalt, tenies una sensació molt dura, molt 

trista, però jo crec que ara que ha passat més temps, i ara els que ho vam viure 

com el territori pot ser pot mirar-ho amb més calma i veure la part bona.  

E7.R9.2 (...) que també es una autocrítica, que ens va passar que no vam 

ser capaços d’ajuntar-nos tota la resta, i això i ajuntar-nos i tot els 
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professionals de la zona ajuntar-nos... al final de tot va fer una carta, si nosaltres 

estàvem, (...) però al final ja va ser tant bèstia que “hasta” la pròpia AVV es va 

donar conte. 

E8.R3.1 (…) fue una época que para mí de la experiencias mejores que he 

vivido en mi época, porque te sientes valorada como vecina, no te sientes… 

mira aquella persona se ha puesto a gritar y se ha ido a su casa, no. Porque 

llegamos a conseguir que se nos escuchara y que las reuniones políticas 

nos dejaran hablar, no hablar, sino a decidir sobre el barrio de la TN. Nos 

sentíamos importantes. 

E8.R6.1 El PDC nos enseñó a no salir a la calle a pelear solamente, que 

también lo hicimos, sino a poder pelear políticamente. Yo soy ama de casa, 

y puedo discutir políticamente con cualquier político, sin faltarnos el respeto con 

educación y al principio no teníamos ni idea, porque yo iba a hablar con los 

políticos y me quería meter debajo de la mesa. 

E8.R7.3 (…) los arquitectos los técnicos, el Ayuntamiento, el distrito, en las 

reuniones estas y la AVV y el PDC, y me venían con los planos y yo decía: no, 

yo quiero que tu hagas los planos con lo que yo te voy a decir, lo que yo quiero 

para mi barrio, porque tu no te vas a ir a vivir a mi barrio, voy a vivir yo. No 

no, luego lo discutimos, pero por favor escribe lo que yo quiero en ese 

documento. 

E8.R9.4 También se dejó un poco creo yo, de darse a los vecinos la importancia 

que se les dio en aquella otra época, luego ya se decidían las cosas, te 

enterabas de las cosas cuando se habían decidido, y eso quemaba. 
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5.4 ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 

! Cronograma d’iniciatives públiques i privades al barri de Trinitat Nova  

El següent cronograma mostra la presencia d’entitats, projectes i serveis principals al barri de 

Trinitat Nova entre 1997 i 2018. 

Les files en color blau mostren les iniciatives, veïnals o privades, les files en taronja son els 

serveis i projectes impulsats per l’administració pública. 

 
Figura 3. Cronograma d’iniciatives públiques i privades al barri de Trinitat Nova entre 1997 i 2018. Font: Elaboració pròpia. 

  

Podem observar com a Trinitat Nova hi ha un paral·lelisme entre la iniciativa privada i la 

pública, coincidint els moments de posada en marxa de projectes privats amb els de projectes 

públics. Podríem extreure que l’arribada de finançament públic, impulsa iniciatives veïnals al 

territori. 

I també com durant anys hi han hagut molt poques iniciatives noves en l’àmbit privat, per 

exemple entre 2000 i 2012 no s’inicia cap projecte nou, ni entitat nova. Reforça la idea recollida 

a les entrevistes que la xarxa d’iniciatives veïnals i entitats es molt feble al barri. 
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6. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS FINALS 

 

En primer lloc i abans d’entrar al detall de les conclusions d’aquesta recerca, voldria aclarir que 

els resultats obtinguts responen a una realitat molt concreta que és la del barri de Trinitat Nova 

entre el 1997 i l’actualitat, i que per tant no és l’objectiu d’aquest treball fer generalitzacions 

sobre el funcionament de l’acció comunitària. 

Tot i això, si que el treball descobreix una sèrie d’elements propis del territori, que podrien 

replicar-se en altres indrets, i per tant el considero una eina, un possible punt de partida per 

altres anàlisis. 

El barri de Trinitat Nova va comptar amb el primer Pla de Desenvolupament Comunitari de 

l’Estat, i va ser un laboratori d’experiències, que van donar pas a un nou model d’intervenció 

que es va estendre a molts altres territoris. Els testimonis que van viure aquella època així ho 

descriuen, el pla va ser divulgat arreu, i va deixar un llenguatge i una forma de fer. 

L’acció comunitària al barri de Trinitat Nova, en els primers anys del PDC entre el 1997 i el 

2002, va tenir una força que va mobilitzar a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes, no des 

de la protesta, sinó des de l’organització d’un moviment que va aconseguir ser escoltat en un 

moment decisiu, i va assolir millores per al futur del barri.  Però a partir de l’any 2002, es donen 

una sèrie de circumstàncies per les que el moviment perd força gradualment, i es converteix en 

un projecte més administratiu i de gestió, i abandona la seva lògica transformadora.  

Un dels elements que expliquen l’èxit d’aquella experiència, però també la seva ràpida 

davallada té a veure amb els actors que van participar. Principalment un equip tècnic, descrit 

per diverses de les persones entrevistades com a “molt potent”, i amb un nivell alt d’implicació 

al projecte. Una aposta des de la Universitat i un alt nivell d’interès acadèmic dipositat en 

l’experiència, i una entitat veïnal amb capacitat de mobilització ciutadana. 
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A mida que el projecte es va anar desenvolupant, i responent a una lògica més territorial que 

traspassava les fronteres del barri, els objectius dels tècnics i dels ciutadans van anar divergint. 

Els PDC d’altres barris propers es posaven en marxa i es generaven noves aliances, que des 

de l’Associació de Veïns i Veïnes es van viure amb desconfiança. S’estava posant molta 

metodologia, en molt poc temps, al servei d’una ciutadania poc preparada per assumir la 

lògica transformadora de l’acció comunitària. Això va generar les primeres diferències, 

renúncies de professionals, i l’abandonament del projecte de qui havia estat el promotor de la 

iniciativa, vinculat a l’Associació de Veïns i Veïnes, i també a la Universitat.  

La capacitat tècnica doncs, pot provenir de tècnics o de la ciutadania i es pot considerar un 

primer element clau per entendre la sostenibilitat de l’acció comunitària en un territori. Ens 

referim amb aquest terme a l’estratègia relacional basada en habilitats comunicatives, 

coneixements de xarxes, eines per la gestió dels conflictes i per la planificació, la promoció de 

valors democràtics, en definitiva elements metodològics. Però no és per si mateixa una clau 

d’èxit a llarg termini, aquesta capacitat tècnica s’ha d’adaptar a les demandes i als temps 

veïnals, perquè pot passar com va ser en el cas de Trinitat Nova, que generi distanciaments i 

desconfiances. Aquells valors no van tenir temps d’impregnar-se al territori, la confiança no es 

va arribar a consolidar, i per tant la sostenibilitat de l’acció comunitària podria tenir a veure 

també amb respectar els temps relacionals.  

També en els relats es copsa una dimensió emocional molt forta. Els diferents actors es van 

sentir part d’un projecte important, essent centre d’interès acadèmic des de diferents àmbits, 

generadors de bibliografia, consultats per altres i amb aparicions als mitjans de comunicació, 

es van sentir escoltats. Això va generar una vinculació molt forta, un sentiment de privilegi de 

formar-ne part, ho expliquen tots els entrevistats que van ser-hi en els primers anys. El vincle, 

sentir-se part de quelcom, ens dona una altra clau per la sostenibilitat de la vida comunitària. 

Aquest element explica també com impacten els canvis en els equips comunitaris, quan els 

vincles es desdibuixen per un motiu o altre, i els canvis son freqüents i generalitzats, els 

vincles es debiliten i/o desapareixen. 
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Un altre element nociu per a la sostenibilitat de les dinàmiques comunitàries al barri de Trinitat 

Nova, va ser la dependència d’una única entitat en la iniciativa comunitària. La xarxa 

d’entitats era poc nombrosa, i això s’apuntaria com un punt feble, la sostenibilitat de les accions 

comunitàries podria estar relacionada amb l’existència en el territori d’un aparell potent de 

representacions ciutadanes diverses. 

L’Associació de Veïns i Veïnes, liderada per una persona molt ben considerada i amb molta 

autoritat al barri, va caure en dinàmiques autocràtiques que expulsaren de la presa de 

decisions als altres agents, i als propis membres de la junta de l’entitat. Tenim un tercer 

element, quan l’acció comunitària s’organitza formalment de forma col·lectiva, pot 

garantir una gestió més democràtica i transparent, i per tant oferir més garanties de ser 

sostenible a llarg termini.  

En aquest cas veiem com mentre es va mantenir un lideratge facilitador durant els primers 

anys, la resposta comunitària va tenir molta més força, i quan la situació va fer un tomb i 

l’Associació de Veïns i Veïnes va prendre un lideratge més controlador, es van generar 

conflictes que van desincentivar la participació. L’Associació de Veïns i Veïnes no va ser capaç 

d’adaptar-se a la nova cultura de treball que havia portat el PDC, i es va convertir en un 

obstacle per al desenvolupament de la proposta. Per tant la manca de renovació de 

l’Associació de Veïns i Veïnes també la considero un element afeblidor per la 

sostenibilitat de l’acció comunitària. 

També coincideixen casi totes les persones entrevistades, en que hi havia un motiu molt 

poderós en l’impuls del PDC, una qüestió que generava molta preocupació al barri, com era 

el mal estat dels habitatges i la regeneració urbanística que estava per arribar. Tot i que l’equip 

tècnic va tractar de diversificar els objectius de la intervenció comunitària, i promoure altres 

àmbits d’intervenció per donar resposta a necessitats socials del barri, la comissió més 

participada era la d’urbanisme, i altres com la d’educació es van convertir ràpidament en taules 

tècniques on assistien principalment professionals. Per tant la lògica col·lectiva va prevaldre 
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mentre es va mantenir la necessitat de resoldre la qüestió de l’habitatge, desapareixent a mida 

que l’objectiu s’anava assolint. 

Per tant, els continguts socials del barri no van influir en que es donés una forta 

mobilització, però si que sembla que podrien tenir pes en que l’acció comunitària perduri 

en el temps. La situació de vulnerabilitat social de la població del barri, que es tradueix en una 

manca d’habilitats i/o capacitats enteses com a dèficits en qüestions formatives, de salut, de 

xarxes social enriquides, dificultats d’accés al món laboral,... podria influir en les dificultats per 

assumir els lideratges i donar continuïtat a les accions comunitàries que s’impulsen des de 

posicions tècniques. 

Aleshores podem dir, que el barri va guanyar apoderament organitzatiu per resoldre les 

qüestions que ocupaven l’agenda en aquell moment, sense arribar a ser un apoderament 

comunitari, doncs en el moment en que va desaparèixer l’estructura que ho sostenia, també va 

desaparèixer la capacitat de mobilització ciutadana. Apareix un nou element de sostenibilitat, i 

es que en territoris amb realitats socials complexes, l’acompanyament tècnic pot ser un 

motor per l’acció comunitària, però aquesta no és més que una il·lusió quan en depèn 

totalment d’aquest suport.  
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La següent taula recull aquells elements enfortidors i afeblidors de la sostenibilitat de 

l’acció comunitària identificats al barri de Trinitat Nova. 

 

 
Taula 7. Elements enfortidors i afeblidors de la sostenibilitat de l’acció comunitària, segons el cas de Trinitat Nova 
 

 

Podem concloure que l’acció comunitària no és una fórmula a replicar d’un territori a un altre, o 

d’un passat a un futur. Els testimonis d’aquest treball ens parlen de relacions personals, relats 

subjectius dels esdeveniments, vivències úniques, lectures pròpies de la realitat, que ens 

donen una idea de la dimensió tan territorial i temporal d’allò comunitari.  

ELEMENTS ENFORTIDORS 

DE LA SOSTENIBILITAT  

DE L’AC AL BARRI DE TN 

ELEMENTS AFEBLIDORS 

DE LA SOSTENIBILITAT  

DE L’AC AL BARRI DE TN 

"  L’alt nivell tècnic de l’equip. 
" Una xarxa feble i poc diversa 

d’entitats al territori. 

" Aliances en l’impuls de l’AC, en aquest cas 
entre una entitat veïnal i la Universitat. 

" La distància metodològica entre 
l’equip tècnic i la ciutadania.  

" La participació activa dels serveis des de la 
diversitat d’àmbits. 

" Els canvis en els equips tècnics, que 
afecten als vincles de les persones 
que participen. 

" Ciutadania implicada amb capacitats tècniques. 
" Les desconfiances o desacords entre 

l’equip tècnic i les entitats veïnals. 

" Un element motivador de gran interès per al 
veïnatge, que suposa una millora considerable 
en la qualitat de vida de les persones. 

" Manca de transparència de les 
entitats que gestionen. 

" La vinculació emocional, no només de la 
ciutadania, sinó de tots els agents implicats. 

" Poca cultura participativa en la presa 
de decisions. 

" Una ciutadania amb sentiment de pertinença als 
projectes, que té veu en les accions. 

" La dependència del territori de les 
iniciatives públiques per iniciar 
activitats de caire comunitari. 

" Lideratges facilitadors. " Lideratges controladors. 

" La capacitat d’innovació de les entitats. 
" Dificultats de renovació de les entitats 

veïnals. 
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Els canvis constants en la vida d’un barri, dels seus habitants, de les seves entitats, de les 

inversions públiques que rep el territori, dels tècnics que hi treballen o dels projectes que 

arriben influeixen en la vida comunitària. Trinitat Nova ha estat un barri on els canvis s’han 

operat al llarg dels darrers 20 anys amb implacable constància, i les situacions canviants 

impacten en la sostenibilitat de la organització comunitària. 
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ANNEX 2. GUIÓ DE PREGUNTES 

ENTREVISTA 1 

Element clau 
de l’acció 

comunitària 

Preguntes 

Actors • El PDC es va iniciar amb un procés de diagnòstic compartit, un cop posat en 

marxa com va ser la participació ciutadana? 

• Amb el que has pogut veure a TN des de l’inici del PDC, creus que els continguts 

socials del barri han tingut un pes determinant en la participació a l’acció 

comunitària? 

• Els tècnics del PDC la clau de l’èxit i la clau del fracàs? 

Impuls • L’impuls que va donar la universitat, quines expectatives va generar al PDC?  

• Tothom era conscient del que suposava treballar amb metodologies tan 

innovadores? O només els tècnics eren conscients? 

Lideratges • Qui exercia el lideratge? 

• Com descriuries aquest lideratge segons la teva classificació: enfortidor, 

controlador, tecnocràtic? 

Apoderament • Si podem dir que el mètode diferencia al tècnic del ciutadà en l’acció comunitària, 

els tècnics de Trinitat Nova han donat mètode a la comunitat? 

• El barri va guanyar apoderament polític? 

 

ENTREVISTA 2 

Element clau 
de l’acció 

comunitària 

Preguntes 

Actors • Els tècnics dels serveis treballàveu conjuntament amb veïns i veïnes? 

• Quina predisposició tenien les entitats i serveis a participar en les propostes 

comunitàries? 

• Creus que faltava algú en l’acció comunitària al barri? 

• Com han afectat/afecten les condicions de la població a la participació? 

Impuls • L’impuls del PDC mitjançant l’AVV, creus que pretenia transformar, o resoldre 

conflictes de diàleg entre veïnatge i administracions? 

• L’administració reconeixia com a interlocutor a l’AVV? 

Lideratges • Qui exercia el lideratge?  

• Com descriuries aquest lideratge? 

Apoderament • El PDC de Trinitat Nova va respondre a una lògica de prestació de serveis o 

d’autoorganització enfortidora de la gent? 

• Quin impacte va tenir l’acció comunitària en el barri i en la població? 
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ENTREVISTA 3 

Element clau    
de l’acció 

comunitària 

 

Preguntes 

Actors • Com participaven els veïns i veïnes de les activitats i accions comunitàries del 

barri. 

• Com participaven les entitats i serveis en les propostes comunitàries? Com era 

la entesa entre agents del barri? 

• Com han afectat/afecten les condicions de la població a la participació?  

Qui impulsa • Com era l’impuls des del PDC de l’acció comunitària? 

• Quin reconeixement teníeu les entitats des de l’AVV i el PDC? 

Lideratges • Qui exercia el lideratge? 

• Com descriuries aquest lideratge? 

Apoderament • Com van mobilitzar accions comunitàries les mancances del barri (habitatge, 

transports, equipaments o pobresa, salut, educació)? 

• En quins àmbits han tingut més incidència les accions comunitàries al barri? 

• S’han enfortit o debilitat les entitats veïnals amb el PDC? En quin sentit o 

aspectes? 

	

ENTREVISTA 4 

Element clau    
de l’acció 

comunitària 

 

Preguntes 

Actors • Hi havia pares o mares del teu servei participant de les propostes de l’acció 

comunitària al barri quan es va iniciar el PDC? 

• Quina predisposició tenien les entitats i serveis a participar en les propostes 

comunitàries? 

• Com eren les relacions entre serveis i entitats? Entre els diferents actors? 

• Com han afectat/afecten les condicions de la població a la participació?  

Qui impulsa • Qui impulsava les accions que es van proposar arrel del diagnòstic compartit? 

• Quin reconeixement teníeu les entitats des de l’AVV i el PDC? 

Lideratges • Qui exercia el lideratge? 

• Com descriuries aquest lideratge? 

Apoderament • El PDC de Trinitat Nova va respondre a una lògica de prestació de serveis o 

d’autoorganització enfortidora de la gent? 

• En quins àmbits han tingut més incidència les accions comunitàries al barri? 

• En quin sentit o aspectes s’han enfortit o debilitat les entitats veïnals amb el 

PDC? 
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ENTREVISTA 5 

Element clau      
de l’acció 

comunitària 

Preguntes 

Actors • Que et va portar o et porta a participar d’accions comunitàries al barri? 

• T’has sentit escoltat o escoltada en la teva participació? 

• Els espais de participació ciutadana que hi ha al barri actualment representen 

a la ciutadania? 

Qui impulsa • En les activitats de les que has participat o participes, qui ha pres la iniciativa? 

• Quins espais hi ha al barri actualment on fer propostes i que puguin ser 

escoltades? 

Lideratges • Qui ha decidit/decideix l’agenda de l’acció comunitària al barri? 

• Creus que els espais que facilita l’administració, ofereixen oportunitats per 

participar a la gent del barri? 

Apoderament • Quin impacte ha tingut o té l’acció comunitària en el barri i en les persones 

que hi viuen? 

• L’acció comunitària transforma les relacions de la ciutadania amb 

l’administració?  

 

ENTREVISTA 6 

Element clau 
de l’acció 

comunitària 

Preguntes 

Actors • El PDC es va iniciar amb un procés de diagnòstic compartit, però un cop posat en 

marxa com va ser la participació ciutadana? 

• Les entitats i serveis tenien predisposició a participar en les propostes 

comunitàries? 

• Des del PDC treballàveu per ampliar la base participativa a les accions que 

empreníeu? 

Impuls • Quina dimensió va donar al PDC l’impuls que va donar la universitat? 

• Quin reconeixement hi havia entre l’administració i l’AVV? 

Lideratges • Qui exercia el lideratge? 

• Quin tipus de lideratge creus que es donava? 

Apoderament • El PDC de Trintiat Nova va respondre a una lògica de prestació de serveis o 

d’autoorganització enfortidora de la gent? 

• Quina transformació va aportar el PDC al barri? 
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ENTREVISTA 7 

Element clau     
de l’acció 

comunitària 

Preguntes 

Actors • Com era la participació de pares i/o mares del teu servei a les propostes de 

l’acció comunitària al barri quan es va iniciar el PDC? 

• Quina predisposició tenien les entitats i serveis a participar en les propostes 

comunitàries? 

• Com eren les relacions entre serveis i entitats? Entre els diferents actors? 

• Com han afectat/afecten les condicions de la població a la participació?  

Qui impulsa • Qui impulsava les accions que es van proposar arrel del diagnòstic compartit? 

• Quin reconeixement teníeu els serveis per part de l’AVV i el PDC? 

Lideratges • Qui exercia el lideratge? 

• Com descriuries aquest lideratge? 

Apoderament • El PDC de Trinitat Nova va respondre a una lògica de prestació de serveis o 

d’autoorganització enfortidora de la gent? 

• En quins àmbits han tingut més incidència les accions comunitàries al barri? 

• S’han enfortit o debilitat les entitats veïnals amb el PDC?  

 
ENTREVISTA 8 

Element clau       
de l’acció 

comunitària 

Preguntes 

Actors • Que et va portar o et porta a participar d’accions comunitàries al barri? 

• Què opines del PDC de TN? 

• T’has sentit escoltat o escoltada en la teva participació? 

• Com representen a la ciutadania els espais de participació ciutadana que hi 

ha al barri actualment? 

Qui impulsa • En les activitats de les que has participat o participes, qui ha pres la iniciativa? 

• Quins espais hi ha al barri actualment on fer propostes i que puguin ser 

escoltades? 

Lideratges • Qui ha decidit/decideix l’agenda de l’acció comunitària al barri? 

• Com creus que els espais que facilita l’administració, ofereixen oportunitats 

per participar a la gent del barri? 

Apoderament • Les mancances del barri (habitatge, transports, equipaments o pobresa, salut, 

educació) han mobilitzat accions comunitàries? 

• Quin impacte ha tingut o té l’acció comunitària en el barri i en les persones 

que hi viuen? 

• Les entitats del barri s’han enfortit amb el PDC? 

• L’AC ha transformat les relacions de la ciutadania amb l’administració?  
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ANNEX 3. TRANCRIPCIÓ I CODIFICACIÓ DE LES ENTREVISTES 

ENTREVISTA 1 
RESPONSABLE POLÍTIC A L’ASSOCIACIÓ DE VEINS ENTRE 1997-2001 

Va haver una època en que un dels meus papers allà era escriure, aprofitant que la meva feina 

també era acadèmica. Jo a la TN estava com a veí, no era tècnic, no era professional no 

estava en nòmina de res, era el responsable polític per part de l’AVV del PDC. Llavors com que 

mentre feia això la meva feina estava a la Universitat, podia aprofitar per escriure algun article, 

alguna cosa que fos útil per explicar el projecte, no grans recerques sinó reflexions. 

E1.P1. En relació als actors, ara que han passat els anys, com veus aquesta valoració? 

E1.R1.1 Hi havia molta il·lusió pel que tu dius, també perquè començàvem una experiència 

innovadora, tenies la sensació que construïes des de zero, hi havien molts elements 

d’oportunitat que pensaves, això val la pena tirar endavant.  

El tema de participació, nosaltres va haver un moment que vam comptar quants veïns i veïnes 

del barri de la TN estaven participant en aquest PC i participen activament, a la revista, a la 

Comissió d’urbanisme, al grup de joves, al grup de dones i vam comptar 400. Això és molt o és 

poc? 

El barri tenia 7000 habitants 

E1.R1.2 D’aquests 7000 participaven 400, hi havien espais que eren molt potents, a la 

comissió d’Urbanisme hi havia tot el tema d’habitatge, pel tema de l’aluminosi i tot això, i hi 

havia un grup de 30-35 persones, algunes d’aquestes molt actives i implicades en el procés 

comunitari.  

Aquí hi han tres elements, l’equip tècnic que impulsa el projecte, l’AVV que el lidera i el gruix de 

veïns/es que participen activament, llavors aquí hi havien unes 400 persones. 

E1.P2. El paper d’aquest tècnics que sembla que tenien molta il·lusió perquè estaven en 

un projecte que els motivava molt, tu creus que amb els pas dels anys ha influenciat. 

Factor d’èxit i factor de fracàs podria ser els tècnics? 

Jo crec que el paper dels tècnics va ser un factor d’èxit claríssim, això no es podia fer sense un 

equip i sense la forma de treballar i l’estil de treball, perquè tu podries dir, això no pot funcionar 

si no hi haguessin aquí unes treballadores socials en el centre de serveis socials, però depèn 

de quina T i de quina T, doncs hi han diferències de qualitat. Per tant hi ha una qüestió general 

que es necessitava un equip tècnic que era fonamental, i a part vam tenir la sort que aquest 

equip era de molta qualitat que sabia treballar bé els processos comunitaris. 
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E1.R2.1 Jo crec que un dels factors d’èxit fonamental es la potencia i la qualitat tècnica 

d’aquest equip. També es veritat que això s’ha vist en altres llocs, que hi ha una aliança d’èxit 

entre mobilització i coneixement, si tens poc coneixement però no hi ha mobilització, o tens 

molta mobilització però no hi ha coneixement, això debilita els processos. Nosaltres vam 

construir una aliança prou potent, hi havia un moment que hi havia allà gent fent la tesi, grups 

de recerca, universitats, molta producció de coneixement, i 400 persones mobilitzant-se. 

Aquesta aliança que després s’ha vist en altres espais, es un altre dels factors d’èxit. 

Si que es veritat, amb la metàfora que t’explicaré ara, em van convidar a Madrid a explicar-ho i 

vaig dir: nosaltres estem treballant en un barri que necessita una atenció sanitària brutal, i 

l’equip tècnic té la capacitat de construir i gestionar un hospital. Els veïns tindrien la capacitat 

de gestionar un ambulatori que posa dues vacunes i dues tiretes, que fem renunciem a 

construir l’Hospital perquè això ho han de gestionar els veïns i per tant no generem una 

expectativa que podríem construir un Hospital, però els veïns no poden passar del ambulatori 

precari. O fem una aliança tècnics-veïns perquè es el que necessita la comunitat i anem 

treballant el procés comunitari, perquè cada cop hi hagin més veïns i veïnes, no perquè 

gestionin el Hospital perquè seria fantasiós, però si que puguin aportar elements polítics, 

criteris que facin aquest lideratge, i aquesta es una tensió que va ser-hi des del primer dia. 

Perquè això era molt molt dèbil. 

E1.P3. Hi havia un objectiu molt clar de regenerar la AAVV 

És inevitable que cada cop que expliques això t’inventis la història. 

Com comença aquest pla, el meu pare era el president de l’AAVV, estava adobadíssim, la 

meva mare estava preocupada, perquè arriba un moment que del que era l’activitat quotidiana, 

que deu ni do lo plenet que era, negociar la parada del metro, el problema del ambulatori,... els 

hi cau un “problemon” a sobre de l’AAVV, que es tot el tema de la regeneració urbanística, pel 

problema de l’aluminosi. Això els hi ve gran. Eren quatre iaios, alguna dona, una sobre tot, era 

molt dèbil. 

Arrel d’això, jo m’hi fico per tranquil·litzar a la meva mare, et vas enredant i sense adonar-te t’hi 

has ficat. 

A la cultura inicial nostra, de l’equip i del que jo lidero, la voluntat es un procés comunitari que 

tingui la capacitat de regenerar el barri, des del punt de vista educatiu, econòmic, cultural, 

social,... i totes aquestes branques es treballen. Nosaltres arribem a posar sobre la taula una 

proposta de dinamització econòmica que agafa Collserola com a oportunitat, el riu com a 

oportunitat, i comencem a parlar de coses que ara es parlen però que llavors no es parlaven, 

recordo que l’Israel deia: nosaltres som la perifèria de Barcelona però el centre de l’Àrea 
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metropolitana, tenim tres paredes de metro, estem al costat de Collserola, anem a parlar a 

sobre això. Hi ha una proposta econòmica, hi ha un projecte educatiu de barri, hi han relacions 

amb escoles amb l’Ateneu,... però al començament l’AVV es fica en això pel tema dels pisos.   

E1.R3.1 Aleshores hi havien les primeres tensions entre, a veure tot això que feu d’educació 

està bé, però lo dels pisos és lo important. Però si que arriba un moment als cap d’uns anys, 

que lo del procés es tan potent i lo dels habitatges està tan integrat, que ja si que tothom 

comparteix la visió d’un projecte de barri que té més dimensions que no la urbanística, o 

d’habitatge més pròpiament. Però, els inicis son aquests.  

E1.R3.2. Aquí ve el Marco Marchioni, que es un TS que tenia la metodologia dels PC, 

contractem l’equip tècnics i es necessita algú que negociï amb les administracions, que jugui 

un paper polític i que sàpiga explicar el que estem fent, i d’això ja me’n ocupo jo. Es així com 

comencem, el primer PC de Catalunya. 

A partir d’aquí, primera la Generalitat veu una oportunitat d’extensió d’aquesta fórmula als 

barris de la Favic, i llavors compra la fórmula, fitxa al Marco i ens posa com exemple per 

estendre per altres barris. 

E1.P4. Els tècnics com a oportunitat o com a fracàs? 

Arriba un moment que la capacitat tècnica i la capacitat de dinamització veïnal que té aquesta 

proposta tècnica sobrepassa absolutament les capacitats de l’AVV d’entendre i de digerir. 

E1.R4.1 Nosaltres sempre diem que el gran fracàs que vam tenir es que vam canviar-ho tot, 

menys l’AVV. I aquest hi ha un moment en que deixa de veure oportunitat i comença a veure 

amenaça, i comencen a fallar les confiances i comencen a haver dificultats d’enteniment en 

coses i dintre del moviment veïnal de Nou Barris, que això no s’havia vist gairebé i això no ho 

controlaven ells, perquè el moviment veïnal d’aquí es una colla d’incompetents que tenen un 

ego més gran que una piràmide, mai van ajudar en res en el PC i a la que van veure 

possibilitats de posar pals a les rodes s’hi van apuntar. Alguns personatges específics van 

jugar un paper clau a l’hora de generar desconfiances, de trencar l’equip perquè veien... i 

aquest es un tema que els equips tècnics els superaven absolutament. 

No només des de que estàs fent coses que jo no entenc, sinó que tu et relaciones amb la gent 

d’una forma que jo no em relaciono, tu convoques a 30 persones i venen, jo les convoco i no 

venen, tu has muntat aquest espai i el meu discurs veïnal de tota la vida en aquest espai veïnal 

no quadra, i llavors a partir d’aquí jo marxo perquè E1.R4.2. hi ha una mena de cop d’estat 

orquestrat per alguns personatges que encara tenen protagonisme dintre del moviments veïnal, 

de la zona N sobre tot,  llavors jo vaig marxar i després va anar marxant gent de l’equip tècnic i 

tot el procés torna a la “vieja cultura vecinal de siempre”, que contracta tècnics que no son, que 

no poden liderar un projecte d’aquestes característiques. 
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El factor d’èxit, un dels factors d’èxit, és la potència de l’equip tècnic, però tampoc negarem que 

tenim un problema si en un procés de participació d’aquests, es posés un equip tècnic que té 

una potencia, que el teixit precari que té el territori, i que alça la veu com a AVV o com a 

representant, ni ho entén, ni té capacitat de liderar-ho, aleshores es produeix un xoc de trens. 

E1.P5. Un altre tema, el contingut social del barri 

És una qüestió de com es canvia, ara la població del barri no es la mateixa. Estem parlant de 

l’any 96, jo vaig estar del 96 al 2001, el volum que tenia la immigració no es el que té ara, la 

contundència de certes fractures socials no es la que hi ha ara, l’envelliment de la població era 

gran però no tan gran com es ara. Jo abans era un barri pel que passejava i coneixia i em 

reconeixien, i ara vaig i no em sona cap cara ni veig que em reconeixen a mi. E1.R5.1 Però, si 

el context es més complicat a nivell de la pb des del punt de vista, inclús del llenguatge, de la 

comprensió, és més baix, aleshores es requereix fer un treball més dur, amb més presència 

amb més persistència, no és fàcil, però no vol dir que no es pugui fer. Però si que es pot fer, 

depèn de la estratègia que tinguis. Si que es veritat que a nosaltres E1.R5.2 ens va ajudar molt 

el fet que hi haguessin alguns temes generadors de mobilització, urbanisme habitatge, hi havia 

gent, no una massa de gent, però es pot treballar. L’únic que jo crec que dificulta realment un 

procés comunitari, que jo no tinc elements per treballar es quan hi ha un escenari de violència, 

de màfia , de drogues,... per exemple la Mina. Nosaltres vam estar treballant durant un temps a 

la Mina intentant posar en marxa un PC en la Mina, va arribar un moment  que vam dir, aquí o 

ve primer la policia i després venim nosaltres, o no sabem que fer. 

Si al barri no es aquesta la lògica que domina, costarà més o menys però no es pot treballar.  

Població amb més capacitats, més innovació, i més participació comunitària 

Aquí hi ha un paral·lelisme, però aquí hi ha un altre tema que es la relació que hi ha sempre 

entre la iniciativa ciutadana o comunitària, o la iniciativa més institucional. 

Tu el que et trobes es que a Gracia a Ciutat Vella o Sarrià... hi ha molta més iniciativa 

ciutadana, aleshores a la TN hi ha d’haver molta més iniciativa institucional. 

Quina es ara la gran iniciativa institucional que hi ha ara, l’Institut escola, que es una iniciativa 

institucional molt potent. 

I el Casal de barri? 

Jo crec que aquí l’Ajuntament l’ha cagat, el temps ho dirà. 

Una cosa es, aquí es molt difícil la població està molt cascada i no prendrà la iniciativa es clar. 

Però la pot tenir la institució a través de l’escola dels serveis socials, del projecte B-M dels 
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organitzadors comunitaris, dels programa de salut, però son llocs on es necessita molta 

iniciativa institucionals. 

Jo per exemple, ara estic molt desvinculat del barri, però en el meu marc mental i hipòtesi. 

No pot haver en la TN un equipament de gestió cívica o autorganitzada, perquè requereix d’una 

entitat organitzada amb capacitat de gestió, la Casa Orlandai a Sarrià si que me la crec, però el 

casal Som la Pera no me’l crec. Si que em crec que hi han tres espavilats que han dit, aquesta 

es la meva i aquí me cuelo, o tres joves que diuen em fa molta il·lusió, o tres reciclats, però una 

comunitat no. 

Hi ha d’haver una iniciativa institucional, que pot ser CSS o escola, el casal es una oportunitat 

de oro per promocionar per incentivar des de la institució, ha d’estar dirigit i orientat per la 

pròpia institució amb la vocació de tornar a construir comunitat. 

Però jo crec que la tesis de Barris i crisis de l’Ismael, amb la que coincideixo absolutament, es 

que la iniciativa la innovació, la participació ciutadana, la capacitat es més una proposta de 

classes mitges una mica precaritzades, que no pas de gent molt benestant o de població molt 

fotuda. 

E1.P6. L’AAVV entenc que es qui liderava. Com definires aquest lideratge? 

A cavall entre el facilitador i el tecnocràtic. 

L’AVV es un grup de 7 o 8 persones, aquests es dels que estaven de tota la vida. Hi ha una 

reunió de la junta que em nomena comissionat, no es càrrec electe però el nomenen 

comissionat de la Junta per al PC i em dona autoritat per dirigir políticament el PC. Quin 

lideratge hi ha aquí, el del PC hauria de mirar-me a mi d’una part i a la AVV d’una altra part. 

Com em veig jo ara, entre facilitador i tecnocràtic, amb coneixement tècnic, i facilitador perquè 

el que jo volia promoure ho tenia claríssim, això no funcionarà si se basa en que jo hagi d’estar 

a tot arreu. Aquesta cultura de això ho feu vosaltres, jo aquí no sóc important, egoistament.  

E1.P6.1 L’AVV tenia un perfil facilitador-controlador, facilitador en el sentit que ens deixaven 

fer, controlador en el sentit que la crisis va sorgir en part quan jo ho vull controlar tot, i quan 

m’adono que no ho puc controlar, ho faig petar perquè tots aquests marxin. Començaven a 

veure les amenaces perquè algunes estratègies les estàvem treballant amb lògica de zona, 

llavors aquest mateix equip tècnic estava treballant a Roquetes, Torres Baró,... i el moviment 

veïnal comença a veure una amenaça que pot ser era cert, aquests tècnics seran els que 

liderin, i nosaltres que som els de tota la vida ens quedarem aquí i provoquen que això peti. 

Llavors, intentem que hi hagi un element facilitador, sinó això no hagués funcionat. I la meva 

guerra aquí era, no passa res si nosaltres no sabem que està fent el grup de dones, o el grup 
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de joves o la comissió d’urbanisme i si no anem a les reunions i no ens informen, ens reuníem 

amb els tècnics els diumenges a la tarda, i preparàvem estratègies i dèiem, això ho hem de 

parlar amb l’institut perquè hi ha de ser-hi... 

Des del punt de vista de l’AVV hi havia aquest punt facilitador de deixar fer, però la vena 

controladora forma part de l’ADN, la cultura organitzativa de certes associacions tenen aquest 

component controlador. 

E1.P.7 Aquest moment de crisis no es supera un cop desapareixeu vosaltres 

La figura clau no sóc jo, és l’equip tècnic, hi havien arribat a haver 4, hi havien de zona, de 

projectes, havíem aconseguit finançar tècnics amb altres fonts, projectes europeus, 

fundacions,... E1.R7.1 llavors hi havia una potencia, a partir del moment que aquesta potencia 

desapareix, també desapareixen les xarxes de coneixement que alimentaven això, universitats, 

i el moviment veïnal torna als seus vells vicis i cultures, i es gent que no sap. 

Més limitat a una interlocució amb l’administració? 

Si rebre les subvencions, i justificar-les i fer quatre cosetes amb quatre avies i relacionar-te 

amb l’administració i aquí a l’administració li interessa moltíssim que hi hagi algú a l’altre costat 

que pugui anomenar el representant del barri, que legitimi les seves decisions. 

Aquest ajuntament s’assembla com dues gotes d’aigua a tots els que hi han hagut abans, va 

buscant qui hi ha que pugui ser el Barri. 

E1.R7.2 Forma part del declivi, tot això s’està morint, no es que s’estigui morint la AVV de la 

TN o que nosaltres quan vam marxar aquest procés va entrar en crisi, el procés es va pujar al 

carro de com funcionaven els processos arreu, i “esto va camino de la extinción”. 

No ho dic jo, el President de l’AVV de Ciudad Meridiana deia, “dile al Roger que no se 

“encargue él de cargarse las AVV que ya nos morimos nosotras solas”. 

El que nosaltres defensàvem es, quan no existeix iniciativa comunitària, ha d’existir iniciativa 

institucional. El fet que les entitats veïnals estiguin com estan no vol dir que no es pugui fer res, 

vol dir que s’ha de fer altres coses, no es tracte de donar-li diners. 

S’han de tocar les consciències de la gent? 

Hi han dos elements, el camí més recte cap al fracàs es una recta “inalcanzable”. Si nosaltres 

somiem que tota la població pren consciència i s’organitza, això no passarà. 

Nosaltres no només tenim comunitat, també tenim bibliografia. Ara no em tornaria a ficar en 

l’AVV en el moment en que estic de la meva biografia. Hi han coses que passen en aquesta 

ciutat que no m’atreuen biogràficament, es el moment d’altres que tenen la edat. 
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No queda molt bé que el casal de joves el porti una persona de 80 anys, i no passa res si hi 

han processos comunitaris que “nacen se desarrollan y mueren”. Si lo “hacen bien”, si no 

deixen terra cremada. 

El que cal es mantenir vius certs motors que fan que sempre hi hagi brasa, que no es tracta 

que cada cop que arriba algú hagi de fer foc des de zero. Hi han barris que aquesta brasa la 

mantenen un teixit associatiu (Gracia, Sarrià...), en altres barris ho han de fer els equipaments 

de proximitat i els elements de la política social. 

A partir d’aquí anar construint, no aconseguirem que la gent de la TN tingui el nivell d’estudis 

renda que te la gent de Gràcia, però si que podem aconseguir altres coses. 

Podem aconseguir millores tangibles en les condicions de vida de la gent, en educació, 

cultura,... i tb que s’ampliïn les teves capacitats a partir d’ampliar els teus vincles. Una de les 

coses que ens passa a nosaltres, no es que sabem molt de tot, es que sabem a gent que en 

sap. Jo me’n surto no pq jo en sàpiga, sinó pq sé a qui trucar. 

Si nosaltres aconseguim que la gent tingui més relacions, més oportunitats i més coneixement 

d’altres, es tracta d’això. 

A part hi ha un esperit més reivindicatiu, segurament es podran aconseguir més coses. Però no 

hi ha un procés comunitari que acabi amb la desigualtat, hi han processos comunitaris que 

puguin evitar que sigui un barri en flames. Que davant de la desesperança el que surti sigui 

violència. 

Jo veig poca mobilització pel bo i pel dolent 

Qui treballa per això? Jo estic convençut que d’aquí a uns anys, es notarà la presència de 

l’Institut-Escola. Una de les coses que m’explicaven els meus mestres i que jo continuo tenint 

clara, es que hem de procurar experiències significatives per la gent des del punt de vista 

organitzatiu i ampliar la xarxa relacional i el mapa de relacions. Si això, ho acompanyes de 

elements de confiança, seguretat, empoderament i de millora d’alguna circumstàncies de vida. 

E1.P8 El barri va guanyar enfortiment polític? 

Si, segur. Va haver-hi una experiència molt indicativa. En aquella època altres barris estaven 

negociant el tema habitatge amb l’administració, els equips tècnics no volien venir al barri. 

Quan nosaltres creem l’espai de la comissió d’urbanisme i habitatge, el primer missatge que 

donem és, nosaltres el que hem de fer és formar-nos, pq no sabem la diferencia entre 

rehabilitació i reforma,... vam estar un temps formant-nos. 

E1.R8.1 Quan portàvem un temps, va venir gent d’urbanisme de la Generalitat i de 

l’Ajuntament, el que em deien es que venien acollonits, però vam prepara un escenari en que 
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es van trobar una taula, un power point, se’ls va escoltar i després se’ls va cosir a preguntes 

que tenien sentit. Això ho van fer els veïns, es empoderament. 

Van haver experiències significatives d’empoderament, té a veure amb com reacciones tu 

individual i col·lectivament quan prens consciència de com es la teva situació, i arribes a la 

conclusió que el que et passa a tu no es mala sort. 

Es molt difícil mesurar això 

Mesurar es complicat, hi ha gent que s’hi dedica, però una altra cosa es dir, si tu em dius 

puntua de l’1 al 10 la millora de l’empoderament, no ho sé fer, però si em dius donem exemples 

concrets de que es produeix un procés d’empoderament doncs jo et diria el de la comissió 

d’urbanisme, que no eren 40 “vecinos a la vez diciendo yo quiero mi piso yo quiero mi piso”. 

Vinc de reunir-me amb el, gerent de l’Àrea. Et diré una cosa que et deixarà fet caldo, tornem a 

la Trinitat a parlar l’habitatge. A la primera reunió van venir 9 veïns, a la segona 1 veí. Em 

aquella època hi havia molt moviment, que queda? 

Jo quan vaig entrar a (lloc actual de feina) com que els PDC passaven a dependre de mi, una 

pregunta era quin Pla Comunitari funciona, com va? 

Al final de tot la ronda hi havien els que funcionaven més o menys bé, i els que eren un 

desastre. Els que anaven bé, eren els que els professionals de CSS, salut,... lideraven feien. 

Els que no anaven bé eren els que no hi havien professionals entitats. 

La taula oberta, es una entitat de veïns pot ser que quedi del PC, si l’AAVV desapareixes 

que passaria, i perquè es fa una escissió d’una entitat veïnal que té ja tan poca força 

No hi ha cultura política ni comunitària, en la incapacitat de integrar la diversitat. Una AAVV no 

es el lloc on tothom ve a adorar a un president, hi ha de coincidir gent que pensen diferent. El 

que no té sentit es escindir-nos perquè pensem diferent, cal cultura política i aquí no n’hi ha. 

Estem en un altre nivell, en una fase anterior. 

E1.P9. Que no hagués passat mai sense el PC 

Es molt difícil, jo no sé si a la Trinitat o en general, el PC va tenir, va ser una experiència d’èxit. 

Tenen una part, tothom les mira, et conviden a tot arreu, va haver una època que ens 

passàvem el dia donant xerrades. Llavors R9.1 es va expandir un llenguatge, deu ni do. El 

llenguatge pensa per nosaltres, si incorpores elements del llenguatge i una certa cultura. En el 

barri segurament el que no hagués passat és el model diguem-ne d’habitatge, perquè això ho 

vam liderar nosaltres. La proposta que va posar a la taula a la generalitat era fer la Mina a la 

TN. La remodelació que s’està fent no es la que volíem, però... 
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També vam contribuir a expandir aquests elements de cultura en el districte i entre els serveis. 

Els CSS o l’EB, o el CAP han quedat llenguatges que surten d’aquella època, i que s’hauran 

traspassat de professionals a professionals. 

E1.P10. Va ser inclusiu de veritat, o algú va quedar fora 

La intenció inclusiva hi era, absolutament.  

Inclús es va voler aprofitar per rebentar el procés el generar lluites internes, amb el tema de 

l’Habitatge. Quan s’estava fent el tema de la remodelació hi havien unes cases, barraques 

horitzontals. Va haver gent de la Generalitat que van dir, ara com que aquests s’estan passant 

de la ratlla doncs no només parlarem amb aquests, sinó amb aquest altres i establirem dues 

vies. 

Aleshores podien dir, que hi havien veïns que deien que no estaven d’acord amb aquestes 

propostes. Aleshores el que vam fer, es posar-nos a treballar amb aquests veïns. I amb una 

estratègia mediadora i comunitària  molt bona, i li vam rebentar la juguesca a la Generalitat, 

perquè va ser una estratègia de dir que ens uneix i que ens separa. 

El que ens ha d’unir es que en la planificació urbana hem d’estar tots d’acord, i nosaltres no 

ens posarem en si tu negocies amb la Generalitat en si tu vius en una casa en comptes de en 

un pis, has de tenir una indemnització o et correspon... no entrem en guerres d’aquesta mena. 

Ho vam aconseguir 

Hi havia població gitana, amb qui no era fàcil de treballar, i jo no recordo població gitana en 

grups de treball, en comissions. Es van fer alguns intents. Fora d’això la voluntat hi era.  
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ENTREVISTA 2.  

DIRECTORA DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS 2002-2017 

E2.P1. Sobre els actors, qui participava, entitats, veïns, hi havia moviment ciutadà.  

A TN quan jo vaig arribar, d’entitats recordo poques, l’AAVV, un grup de dones que es va crear 

a través de..., que s’havia anat formant a través del PDC, que van formar una cooperativa de 

treballadores familiars, i d’auxiliars de la llar. No sé si existeix aquesta entitat ja, era un grup de 

dones, una mica treballant comunitàriament es va crear una cooperativa. Aquesta entitat 

estava implicada en el PDC i agrupava unes quantes dones, i així com a entitats... també un 

grup de gent gran que depenien del casal de GG i així, encara hi havien unes persones grans 

implicades en projectes en el territori, però E2.R1.1 no ha estat mai un barri amb moltes 

entitats, diguem. Hi havia algun veí a títol personal, quan jo vaig arribar l’AAVV havia marxat 

gent i havien creat algun grup paral·lel, hi havia serveis i tècnics, el CAP, l’Agència, l’EAP, 

serveis socials.  

E2.P2 Les entitats anaven a les taules, hi havia participació? 

Hi havia participació, poques entitats, veïns i veïnes i els tècnics del PDC. Jo vaig enganxar el 

final d’una època bona, o una època en que s’havia treballat molt. Es va fer un tema de barri, hi 

havien diagnòstics sobre la taula. I el que va passar en aquell moment es que l’equip tècnic, va 

ser molt canviant, E2.R.2.1 era un moment difícil i els tècnics van anar canviant, i això no va 

ajudar a fer un seguiment de tot això. E2.R2.2 Però si que, no tinc cap record ni em consta 

d’ara, que sigui un lloc que  tingui un teixit associatiu important. 

Jo vaig agafar la època en que s’estaven tirant a terra totes les “vivendes” i per tant hi havia tot 

el canvi de vivendes i això va ser una època moguda a TN, recordo que s’intentava fer algun 

projecte des del PDC d’acompanyament a les noves “vivendes”, però al final no va arrencar 

des del PDC, des del districte es va posar un suport. 

Va haver molta moguda perquè es construïa una TN nova. 

I llavors, hi havien les taules socioeducativa, la de salut, no recordo els noms perquè fa molts 

anys, però a partir d’aquí els professionals dels serveis vam començar a posar en qüestió el 

que s’estava treballant i com. En aquell moment el sector educatiu, tenien moltes dificultats, 

estaven molt enfrontades amb el barri. Entre elles no hi havia un treball col·lectiu sinó al revés, 

i això va anar empitjorant amb els anys. St. Jordi i St. Josep oriol cada vegada estaven més 

enfrontades, això no va ajudar. L’anava a la seva i tampoc participava. Anteriorment pot ser si, 

però en aquell moment aquesta era la dinàmica. 
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E2.P3. Hi ha un moment que escriviu una carta diferents serveis i us planteu 

Jo entro en aquesta època, encara visc algunes jornades, a més a més a nivell de Nou Barris 

es feien moltes coses a nivell comunitari, formació, jornades. En el fons com que el CSS era 

TN-Roquetes, construíem comunitàriament sota el paraigües de nou barris i jo recordo que 

fèiem reunions conjuntament amb Roquetes i altres barris, recordo unes jornades de formació 

a l’Ateneu, vull dir, molt potent, i allà sempre hi havia algú de TN. Però després quan cada 

territori va anar agafant la seva dinàmica, a TN molts tècnics van anar marxant i va entrar un 

nou equip tècnic, amb el que vam tenir moltes dificultats, no ens enteníem per res. Inclús vam 

començar a dubtar de la transparència de la gestió del PDC, llavors d’aquí ve la carta. Va haver 

un moment en que nosaltres no teníem clar el que estava passant, no teníem clar el que 

s’estava fent, inclús a nivell de pressupost, on s’estaven posant els diners, no érem capaços de 

poder parlar, tot i que ho vam posar a sobre de la taula. Llavors alguns serveis, CSS, recordo 

tb l’Agència, l’EAP, varis... vam fer una carta dient que nosaltres no volíem ser còmplices del 

que estava passant. Ho vam enviar a les parts institucionals, recordo la Generalitat, Districte i 

pot ser a nivell de drets socials a algú. No ens va convocar mai ningú, no ens van fer gens de 

cas. En el meu cas, com a directora del CSS vam deixar d’anar, vam retirar tots els 

professionals de les taules, per exemple jo recordo que ja teníem educadors de carrer, i dèiem 

que fem, hem de treballar allà amb els joves. I vam fer un impàs de dir no hi som a les taules, 

però si hi ha un espai de joves hem d’anar-hi, sense deixar el barri però amb la idea de no 

formar part del PDC en aquell moment. També t’haig de dir que E2.R3.1 entre serveis era difícil 

la construcció de projectes col·lectius, ningú ens acompanyava en aquest procés comunitari. Si 

hi hi havien diferències o maneres de fer les coses diferents, si no tens un lideratge o 

acompanyament comunitari, és difícil sortir-te’n. No el teníem, va ser una mica la caiguda a TN 

i després d’aquí al cap dels anys, es va decidir que es tancava el PDC, perquè no era un PDC, 

l’altre cosa es que s’hagi de repensar una estratègia comunitària al territori. Però E2.R3.2 un 

PDC com jo l’entenc que et permet generar una estratègia comunitària en el que hi participen 

tots els agents, i que conjuntament decidim quines necessitats tenim i decidim que podem fer 

nosaltres per donar resposta col·lectivament a aquestes necessitats, si l’entenem des d’aquí, 

allò no responia a un pla comunitari. 

E2.P4. En realitat qui consentia això o no entenia el que és l’AC era l’AAVV? 

E2.R4.1 Clar l’AAVV cada vegada més debilitada, amb menys participació, i per tant amb tota 

la bona voluntat no va poder gestionar aquest conflicte, ells com a entitat gestora són qui van 

anar contractant als tècnics i entre ells aquests últims. Davant de les dificultats que nosaltres 

els hi dèiem, això no ens agrada, no ens agrada com treballen, això no és transparent, no van 

poder, saber o voler enfrontar-se a això, a partir d’aquí les organitzacions que després van 
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haver de prendre la decisió sobre el tancament del PDC, això son convocatòries anuals, es va 

prendre una decisió. 

Pel camí, des de quan va començar a això fins ara, hi ha hagut molt canvi. Perquè les 

administracions tenen molts programes en dimensió comunitària que els fan aterrar a TN. 

Llavors és com un instrument liderat per una entitat i amb un equip tècnic va en decadència, 

com els serveis es van retirant d’això, no tots, hi havia algun que estava per exemple la EB 

municipal no va signar la carta, cadascú es va posicionar en el que creia. Els que ens vam 

posicionar, no volem que surti el nostre nom, en paral·lel anàvem aterrant coses que des de 

salut arribaven, des de serveis socials, programes que ara fa que TN hi hagin programes 

comunitaris que es despleguen. 

Aquesta seria la evolució del que seria el PDC. 

E2.P5. Jo he fet un mapa de projectes i taules, i ara hi ha un boom, moltes iniciatives 

noves. Durant molts anys van haver pocs projectes entre 2002 i 2015 

Això de l’AC és complicat, una cosa són els projectes i una altra cosa són els projectes 

col·lectius. Jo aquí diria, hi han molts projectes amb dimensió comunitària perquè aterren a un 

territori i donen resposta a una necessitat del territori i per tant la participació de la gent és 

important, perquè està donant resposta a aquestes necessitats. Però això és una dimensió de 

l’AC, l’altre cosa és com aquells agents es posen a treballar plegats en un projecte perquè 

respon a una necessitat. La màxima que aspiraria una projecte comunitari,  seria treballem això 

conjuntament i anem a treballar-ho amb la gent, per mi això és un projecte col·lectiu. 

Però aterren al territori molts projectes, per exemple un Radars, que ja ve definit amb un 

disseny, i que el com es fa es molt important per fer-lo més col·lectiu o no, pot ser molt 

col·lectiu o no, o un servei més. 

A la TN aquets anys no hi havien gaires coses, coses petites programes, que anaven passant i 

durant molts anys va ser això, serveis amb els que no podíem treballar molt, i una falta de 

confiança entre que les escoles estaven, diferencies amb el cap a on, i com pensaven que 

havien de ser els projectes, un projecte que vam posar dins del paraigües de la gent gran: 

Jubilat sí, actiu també per exemple, el grup de voluntàries Trini companyia. Sembla ser, jo no hi 

era, que vam començar-ho a treballar des del CSS però a partir d’aquí CSS es despenja i s’ho 

queda el CAP com un grup de voluntàries de la treballadora social, i aquí comencem a tenir 

diferències en com treballar amb aquell grup de persones. Aleshores arriba el radars, i a partir 

d’aquí hi han moltes dificultats per entendre quin es el projecte comunitari que volem construir, i 

jo vaig marxar que encara no ens en havíem en sortit. 
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De fet vàrem acceptar posar Radars allà per veure si era una oportunitat perquè a través 

d’alguna cosa molt planificada, amb un tècnics de suport, que s’hi podia dedicar, reconduir tot 

el que hi havia. Però el que va passar es que quan arriba Radars, els altres diuen això és teu jo 

no col·laboro, faig boicot, que passen a altres llocs a part de la Trini. Però des de serveis 

socials jo vaig dir, anem a apostar per això, no perquè jo l’hagués posat en aquell moment, 

però perquè podia ser una oportunitat per apropar-nos al CAP, i va ser un desastre. 

Han anat aterrant programes, entitat poca, grups detectables pocs, veïns que marxen fora del 

barri i no s’impliquen, i equipaments i serveis no hi han tants, serveis socials es fora del territori, 

això tampoc ajuda. 

E2.P6. Les qüestions relacionals, jo observo que son complexes. Hi ha molta 

complexitat en les relacions al barri 

L’AVV juga des del seu moment un paper canalitzador, reivindica molt la situació del barri, amb 

una lluita molt forta amb el tema de l’habitatge. Aquest va ser el motor del PDC. R6.1 Jo no hi 

era però el PDC va néixer pel tema de la vivenda, recordo una formació amb el Villasante molt 

bona, i recordo treballar aquest tema. El motor va ser el que va moure els veïns. 

E2.R6.2. Això va amb paral·lel amb la crisi no de TN, en general de les AAVV. Avui en dia 

tenen un problema d’existència, entre mig hi han relacions conflictives entre veïns i acaben 

separant-se i fent la Taula Oberta.  

Un símptoma més? 

Durant molt temps l’AAVV no va anar a la taula oberta, ara hi participa. Pot ser el que no hi ha 

hagut mai, no em sabut trobar altres grups que poguessin participar del barri d’una altra 

manera. E2.R6.3 Tb va passar que entre els serveis no ens enteníem de com havia de ser el 

projecte comunitari.  

Diferents llenguatges 

Si, de fet hi havia les escoles molt enfrontades amb tothom, molt a la defensiva. Allà van ser 

quan vam començar a treballar els projectes d’habilitats parentals, la educadora va començar a 

entrar a les escoles amb la tècnica de l’Agència de salut, amb la Fundació Pare Manel, tot i 

això ens va costar Déu i ajuda, no volien les escoles estaven molt tancades, tothom contra 

elles i elles contra el barri. Teníem aquest panorama. 

No hi havien equipaments, pocs serveis, una altra època ja es la creació de la casa de l’Aigua, 

casal... 
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E2.P7. Aquells son uns anys en que el barri es transforma, però la població no canvia, hi 

ha gent que marxa, però hi ha molta gent que li donen un pis nou i per tant es queda i 

determina el contingut social del barri 

E2.R7.1 Moltes vegades arriba gent nova a pisos deteriorats, població també vulnerable que 

tampoc aporta contingut nou al barri, tinc la sensació que la gent de TN marxen fora del barri, 

que es un barri dormitori. Si algú s’implica en alguna cosa,  es en altres entitats de Nou Barris o 

altres barris. Clar que passa, té un barri molt potent que es Roquetes al costat i que ha fet 

ombra, té un Ateneu que ha mirat a Roquetes, doncs perquè hi havia més iniciativa, fa uns 

anys es comença a implicar. Però hem estat molts anys que no. Sensació d’abandonament 

d’aquest barri. 

Una de les coses que no ha ajudat, uns serveis públics amb diferents visions del projecte 

col·lectiu comunitari, hi ha hagut moments d’enfrontament i tampoc teníem una població que 

ens empenyia forta i organitzada, sinó molt vulnerable i molt depenent dels serveis, això no ha 

ajudat, i una AVV molt envellida i cada vegada més feble. 

Es pot relacionar la manca  de participació de la ciutadania amb les condicions socials 

de més vulnerabilitat? Això es podria generalitzar?  

Aquesta es una qüestió que no tinc resposta, una hipòtesi que sempre en parlem, aquells 

barris on hi ha alta vulnerabilitat social, hi ha capacitat per associar-se o per tirar projectes 

endavant? Jo pensava que si, la meva experiència a Roquetes era justament la d’un barri que 

té moltes dificultats que es capaç d’associar-se i tirar projectes col·lectius endavant, però al 

costat tinc la Trini que no ha estat així. E2.R7.2  Si penso en molts barris de Barcelona que hi 

ha molta potencia de participació, doncs son barris que hi ha de tot però no són els mes pobres 

de la ciutat. Jo sempre pensava que els barris que estan molt putejats, són els que s’ajunta la 

gent i es posen, i els estudis diuen que no. Menys participació menys capacitat. Jo sempre tinc 

un curtcircuit, que passa a Roquetes, o altres que son capaços. Que passa que hi han 

persones que tenen una capacitat de lideratge? Perquè en un barri si i en un altre no.  

Jo no tinc la resposta, però son situacions amb perfils de població similar. Perquè s’ha 

desplegat aquí i aquí no, quan a Roquetes expliquen quan van reivindicar el barri, penses 

perquè aquí si i allà no. Els experts diuen que quan la cosa està molt fotuda costa, et situes 

més des d’una situació més aïllada, que des de la situació d’estructura. Sempre poso l’exemple 

de la PAH. 

E2.P8. Hi han problemes estructurals molt greus i poques mobilitzacions com la PAH 

E2.R8.1 Per això el que diuen els estudis es que la gent no es mobilitza, TN es un barri que va 

patir molt la droga. Està molt fotuda la població. 
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Quan vaig arribar hi havia una població molt malalta. Es el barri de perifèria, amb els edificis 

que eren un espai on podia passar tot, això triga unes quantes generacions en canviar. La gent 

del 70-80 que vivien això ara són adults. 

E2.R8.2 Jo diria que a TN que en el seu moment la AVV era qui podia ser un motor important, 

les tensions que van haver-hi a dintre i la escissió que hi va haver es va anar debilitant, ningú 

va ser capaç de regenerar allò, la gent gran es va anar morint. Ara hi ha el President que té un 

discurs molt pessimista, no es pot fer res, no canvia res. 

No hi ha un treball verdader per promoure canvis 

Ni el fan ells, ni els acompanya ningú. La Federació d’AAVV no fa res, jo crec que les noves 

generacions no estan per aguantar un lloguer d’un local, ens hem de moure en altres 

paràmetres. Pot ser els moviments associatius no han de passar pel que era una AVV, igual 

han perdut el seu sentit. Jo crec que no, penso que una cosa es que neixin associacions per 

projectes, la gent s’ha d’associar. Però una entitat on poder parlar del barri en general, el trobo 

maco. 

E2.P9. S’ha perdut el sentit de la lluita col·lectiva, la gent ja té els seus serveis 

E2.R9.1 Això també passa en els PC, van començar en una època en que no hi havia res del 

que hi ha ara. El sentit que tenien ja no es el mateix del que poden tenir ara. Aquests canvis els 

hem d’entendre tots. Es fàcil dir-ho però no és fàcil a la pràctica. 

Ara hi ha una administració que, per sort, té més recursos desplegats al territori dels que tenia 

abans, això té una part positiva d’inversió en programes que aterren als territoris i això és molt 

positiu, però es veritat que passa a vegades, que hi han tants que com que tothom vol tenir la 

seva part de partida, s’acaben barallant. Però és una oportunitat, però si el que fem es 

paralitzar i no treballar de forma col·lectiva, i acaba depenent molt de les relacions entre 

professionals o en la estructura, que no està pensada perquè allò aterri de forma més 

organitzada. 

Jo crec que a TN en aquest moment es veure si hi ha població no vinculada a res, perquè mai 

els ha preguntat ningú, i mai han tingut la iniciativa des del punt de vista de la seva situació al 

barri. On estan aquestes noves oportunitats, com podem posar instruments i espais que 

propiciïn que la gent es reuneixi i pugui parlar del que li passa i a partir d’aquí pensar en el 

projecte col·lectiu, no és fàcil. 

El Casal és una oportunitat? El casal pot jugar aquest paper. Pot muntar una programació i 

segur que la omplirà, la gent si tu li fas ioga i  cuina, vas i t’apuntes, es un punt de trobada 

encara que no sigui l’ideal. Però pot jugar un paper de motor de projectes col·lectius. 
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En aquest moment Trinitat nova, el que ha de passar es per un lideratge més dels serveis de la 

política social, ja sigui des dels serveis socials, l’escola...de tots plegats. Perquè no tenim un 

teixit associatiu fort que pugui generar i fer demanda de projectes. Per tant, el que hem de fer 

es com aquests professionals que estem treballant al territori ajudem a que la població es pugui 

autorganitzar, demanar i apoderar, que vol dir: hi ha un grup de dones que volen això? Doncs 

acompanyem-les i que elles tinguin autonomia. E2.R9.2 Es veritat que són barris amb dèficits 

que necessitaran suport, si, però una cosa es suport i l’altre es dependència absoluta hi ha una 

distància en això.  

S’ha d’empentar, perquè la història del barri ha fet que estigui en aquest moment en aquesta 

situació. Per temes estructurals per temes de desigualtats a nivell més local i més global. Per 

tant aquí la política un cop més ha de jugar. 

La política a d’abocar serveis que ajudi a  fer despertar aquesta població i que digui, agrupant-

vos podeu aconseguir coses. 

E2.P10. Creus que falta una figura que relacioni temes, algú que organitzi 

La taula de serveis necessita un lideratge, podria ser el districte, un servei,... 

Per generar una estratègia global en un barri, es necessita d’un acompanyament metodològic i 

per tant vol dir, un equip tècnic. Jo estaria d’acord, per poder fer alguna cosa en visió de barri. 

E2.R10.1 Es veritat que hem depositat molt en els PDC, aquí ja hi ha un tècnic que ho fa tot. 

Ens ha fet veure que això tampoc es el que volem. Acaben sent estructures dependents que 

s’acaben distorsionant, per tant a TN si que es necessita un lideratge metodològic per l’acció 

comunitària. Però clar, que es que tenim tantes administracions jugant, des d’on s’ha de fer 

això? Jo crec que els districtes haurien de jugar un paper important als barris, son al final els 

responsables dels territoris, tenen molta informació. Per mi hauria de jugar un paper clau en el 

que vol que passi en un barri, per tant que TN ara tingués un equip que jugués aquest paper. 

Una mica el Pla de barris ho ha fet, però no té res que veure amb un PDC, es un pla de ciutat, 

d’alcaldia per combatre les desigualtats a la ciutat i que va des de la pedra fins als projectes 

socials i que òbviament els projectes socials es fan des d’una mirada comunitària compartida 

amb la població, però un P de barris no es un PDC. La gent ho confon.  

Però si que ha fet un paper de crear sinergies, entendre el que hi ha... però se’n anirà i ja està. 

Si que jo crec que als barris es necessita algú que acompanyi. Com es fa un projecte 

comunitari.  

Aquesta es una altra. La funció dels tècnics comunitaris es acompanyar als professionals a 

construir projectes, el que fan es que se’ls carreguen ells. Quants tècnics comunitaris entren 

als CSS i parlen amb les companyes de treball social, o amb les direccions, o entren als CAPs i 
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parlen amb els metges. Jo sempre explico que la meva experiència era que a mi se’m ficaven 

al despatx. Quan vaig començar a Roquetes eren tres mesos de llista d’espera. La gent a 

dintre plorant, agressions a les llistes d’espera, era el que teníem.  

La paraula necessitat es important al treball col·lectiu. Jo només podré construir un projecte 

col·lectiu amb tu quan et necessito. Però no per fer el meu projecte, sinó perquè jo tinc el meu 

problema, tu tens el mateix problema i ens hem d’ajuntar perquè aquest problema és tan bèstia 

que jo sola no me’n surto i tu tampoc. Ara, la necessitat es diferent quan jo tinc un programa i 

vull que tu hi participis, perquè el tinc que desplegar, això es molt diferent. Hi ha una part 

col·lectiva però es diferent del projecte col·lectiu. 

Hi han temes que jo et necessito a tu per resoldre temes que sols no podem i això es una base 

per construir un projecte col·lectiu. 

E2.P.11 Les taules perquè serveixen 

Pot ser un espai d’intercanvi, d’informació o pot ser de compartir un problema que tenim, però 

després hi ha d’haver-hi un projecte. Perquè hi hagi quelcom col·lectiu, una taula espai de 

trobada. Si no em sento que sóc responsable perquè la taula funcioni. Quan els professionals 

decideixen que no val la pena anar a una taula, ells formen part d’aquest no val la pena. 

Nosaltres treballem molt amb els PDC, i ara intentem construir una xarxa i sortia el fet de dir, 

ara ens adonem que les taules no ens asserveixen per treballar amb la població. El nostre 

objectiu es treballar amb la població i tenim tot de taules que no ens ajuden, gros eh? Mira que 

portem anys, ens hem adonat ara? Que fem. I si les destruïm totes? Que bèstia no? 

Ens hem plantejat augmentar la gent que participi en el PC i ens adonem que la estructura que 

tenim no ens asserveix. No vol dir que les taules no serveixin, serveix per conèixer-nos però si 

no sents que formes part d’allò i que si no funciona tu també ets responsable, no serveix. 

Aquesta és la pregunta clau: Necessitem un equip tècnic que ens ajudi a liderar amb 

metodologia en la intervenció? Jo crec que si, però hi ha un risc, quan posem tècnics els 

tècnics criden a accions i activitats, o les activitats als tècnics, llavors acaben convertint-se en 

prestadors de serveis. 

Un espai familiar no l’ha de liderar un tècnic comunitari, es confonen els rols i les funcions. 

TN la oportunitat la veig en els equipaments, els serveis, com que no tenim una població que 

ve a cridar, nosaltres tenim la responsabilitat política de generar aquests espais. 
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ENTREVISTA 3.   

2004-2012 MONITOR CASAL INFANTIL, COORDINADOR CASAL INFANTIL I TÈCNIC 

D’INFÀNCIA DEL PDC 

2017-2019 TÈCNIC COMUNITARI DE L’INSTITUT-ESCOLA. 

E.3.P1. Sobre els actors de l’AC a TN, quin record tens de l’altre vegada de qui participa i 

qui falta 

Jo vaig entrar com el Casal infantil que era el Desvan que pertanyia a l’AVV i al Pla comunitari, 

i tècnic d’infància i coordinador del casal infantil. E.3.R1.1 Quan vaig entrar si que la manera 

que es veia de treballar era molt colze a colze amb la població, taules de treball per exemple 

una de família, una de joves de gent gran, d’urbanisme, sostenibilitat, de tal manera que veies 

que per petita inquietud que tinguessis, tenies un lloc on poder seure i treballar aquest tema. 

Això, si paties pel teu fill perquè no tenia on portar a la seu fill a fer esport, doncs anava a la 

taula de famílies anem a reclamar que cal us espai per fer esport. A partir d’aquí el tècnic del 

PDC de joves agafa un grup de xavals que juguen de forma informal al Parc de l’amistat i 

formalitza un equip de Futbol Amistat, per posar un exemple. 

Llavors jo crec que els veïns i veïnes abans implicades eren gent que veien com un retorn, 

però quan s’asseien a la taula per treballar un tema, veien que hi havia una sortida i creien en 

el projecte, creien en aquelles activitats en que es treballava i tal. De la mateixa manera que a 

la que van anar veient que tot el que intentaven treballar i crear no tenia resposta, no tenia 

sortida, s’anaven desencantant i retirant tb del servei. E.3.R1.2 Jo crec que una de les coses 

bàsiques es que el veí i veïna fa que s’enganxin sentir-se com un element viu. Ara per 

exemple, hi ha un documental de fa 12 anys, on es veuen les reunions que fèiem, per exemple 

amb joves, on deien el que volien, també en altres franges d’edat. De forma que el resultat final 

responia una mica a la demanda de tots plegats. Que no fos un bolet, sinó que voleu, anem a 

fer-ho en un sentit que vosaltres demaneu i vulgueu. 

Quan es va desencantant la gent, el casal per exemple el van fer després de 14 anys, pel camí 

han vist que no hi havien resultats i han anat marxant. De la mateixa manera que ara hi ha gent 

que veu allò i ho veu com una opció de futur, ara tenim una cosa per donar-li potència. Jo 

espero que a través de taula oberta i altres la gent es vagi altre cop animant. 

Jo crec que es la implicació i el vincle, hi han famílies que van participar i encara et veuen i et 

saluden. 
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E.3.P2. Els serveis estaven implicats? 

E.3.R2.1. En aquell moment serveis hi havien molt pocs, la majoria sortien directament de 

l’AVV. En algunes taules però més puntuals el CAP, serveis socials,... la comissió 

socioeducativa si que hi havia direcció escoles, mossos, serveis socials... 

Salut no tenia una visió tan comunitària, s’ha anat obrint molt la mira. 

En el moment que jo vaig entrar teníem 5 tècnics comunitaris, eren, gent molt potent, perquè 

ara els sents treballar en entitats importants, l’altre dia em vaig trobar una noia que ara està a 

PDC... la majoria amb molt potencial. 

E.3.P3. En aquests anys observes un desencant en el Pla Comunitari. A que 

l’atribueixes. 

E.3.R3.1 Jo quan arribo hi ha una AVV súper potent que es un exemple a nivell d’AVV per tot 

Barcelona, que es un referent, quan vaig arribar jo era així, el president eren un “tio” súper 

potent, que havia aixecat als veïns del barri, i van ser els primers en les lluites veïnals. El barri 

estava molt fet pols. 

Per un costat a mida que la gent anava aconseguint els seus objectius s’anaven retirant, 

perquè era un barri on les “vivendes” estaven súper fetes pols, i van batallar per tenir pisos 

millors. E.3.R3.2. A mida que la gent va aconseguint pisos millors, ja tinc lo meu i em retiro. Al 

principi que tot el barri està igual, son molta gent. Però acaben sent 4 gats i ja no tenen la força 

d’abans. 

Per un altre costat una mala gestió del PDC, tripijocs de subvencions. Aquest tècnic es molt 

“canyero” i no m’interessa, i aleshores estalviem un sou i amb aquest sou podem fer un 

projecte per aquí i allà i era el màgic Andreu de les subvencions. 

E.3.P4. Hi ha un moment que alguns serveis fan una carta i rebutgen això 

Serveis socials, salut,.. normal 

A Roquetes per posar un exemple diferent, hi ha PDC, AVV i Plataforma entitats, aquesta es la 

que mana com ha de funcionar el PDC. LA AVV es una entitat més. Aquí no, E.3.R4.1 AVV 

amb el President manava i el Llorenç manava al PDC. El President era molt gran, molt cansat, 

tota la junta de l’AVV era gent molt gran entre 70-80 anys, que ja tenien un desgast, portaven 

molts anys, cada cop hi havia menys gent. El President va tirar molt del Llorenç, em sap greu,  

es creia molt tot el que li deia el Llorenç. L’altre era un pirata en majúscules i va fer tot el que va 

voler. Jo estava a l’AVV i me’n recordo, subvencions de Nicaragua i tenia projectes universitaris 

per Nicaragua, dos mesos a l’any se n’anava cap allà amb els seus projectes i les seves 

històries, que tothom es lliure de fer el que vulgui, però pot ser demanava una subvenció i amb 
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això pagava material de Nicaragua, i llavors... feia un rotllo de pasta a munt i avall que era una 

passada.  

Era tot així. A partir d’aquí, el primer que va fer sobre tot va ser fotre fora, casualment totes 

noies, gent molt potent. Te “quemo”, va fer que marxessin. Companyes amb ansietat, plorant, 

per la pressió i la forma de fer de l’altre. 

Els últims anys del Llorenç, de tenir 5 o 6 tècnics, cada un amb una àrea, i els últims anys eren 

en Martí com a Tècnics comunitari, que s’encarregava sobre tot de joventut i subvencions, jo a 

Infància i la Noa amb la gent gran. Després s’hi va quedar la Noa, que treballa amb gent gran. 

Abans hi havia hagut el Néstor que portava la part administrativa, que era bàsicament fer 

màgia, ell mateix ho deia, en funció del que li deia el Llorenç. 

En resum, E.3.R4.2 tota aquesta mala gestió, que la gent del barri ho veia, va fer que es 

desencantessin i diguessin, jo no vull participar en una cosa com aquesta. 

E.3.P5. La gent del barri desconfia 

El nivell personal el Llorenç també era molt educat i despatxava ràpid i feia que la gent marxés 

de males maneres. E.3.R5.1 La gent veia l’AVV, al anar tant colze amb colze amb el President, 

no diferenciaven si era ell o el Llorenç, veien el mateix. Mira el PDC no funciona, però l’AVV si, 

però en aquest cas anaven de la mà i la gent es desencantava amb tots dos. 

Tu estàs fora uns quants anys. Me’n vaig a un espai jove dos o tres anys, torno tres anys i 

marxo a Roquetes i ara he tornat amb un altre projecte. 

Jo estava aquí amb l’Ajuntament, havia de començar el projecte Urban, va quedar parat i 

finalment quan es va desfer l’embolic vaig tornar. Als tres anys va acabar la subvenció, el Casal 

es reduïa i vaig anar a Roquetes. 

E.3.P6. Hi havia un lideratge molt fort, quan el PDC es desmunta, ja no ho assumeix 

ningú 

E.3.R6.1 Ningú volia entrar a l’AVV, finalment el President ho va deixar, cansat que tothom 

l’acuses d’haver-so carregat tot, la gent valorava molt els últims anys que no s’hagués fet res. 

A nivell de barri, ningú es veia en cor de posar-s’hi, aquella junta portava molt de temps. En 4 o 

5 anys van entrar pot ser 3 o 4 juntes. Entrava una junta de veïns, la gent del barri els mirava 

molt amb lupa, els atacaven molt i es presentava altre gent i així. Des d’aleshores no s’ha 

recuperat un grup de veïns que representin a tot el barri, i que sigui un grup gran. La gent que 

hi ha ara, “curren” molt però son poquets. 
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E.3.P7. Està morta l’AVV? 

Pot ser passa per les dependències, el fet que el President depengués tant del Llorenç, va 

confiar en la persona que no tocava. El Llorenç s’havia muntat el seu sistema de treball de fer i 

desfer com volia. 

No hi ha hagut una junta molt potent, que el barri digui, aquesta junta mola. Hi ha una junta que 

son 5 o 6. 

Hi ha una persona, Néstor, va entrar quan jo vaig començar a treballar aquí. Ell ha vist tot el 

procés com jo. 

S’ha treballat en grups molt petits i amb bastants individualismes. La gent no s’ha vist 

representada. El fet que una AVV representi al màxim del barri tb farà que la gent s’hi vegi 

representada. Tb cal comptar que son barris que la gent es coneixia tothom, amb la reubicació 

de veïns hi ha veïns nous, blocs molt més grans, el personalisme es va perdent. No es el 

mateix dir es presenta la “fulanita” del quinto que es presenta una persona que no coneixem de 

res, que no hem anat junts a l’escola ni ens trobem al mercat, ni a la festa del barri, llavors el 

desconeixement fa que el teixit del barri es vagi diluint. 

Falta gent jove empoderada un bon grup amb ganes, sense pors i amb ganes d’acceptar 

crítiques i hòsties d’arreu, s’ha de ser conscient que no es pot tenir content a tothom.  

El Llorenç tractava a la gent de boja, deia “esto lo dice porque no sabe”. Doncs encara que no 

sàpiga que segui i que en ho expliqui que es el que abans pensàvem els tècnics comunitaris, 

que hi havia un feedback a nivell de barri, com ho voleu que voleu, el barri es vostre i aquí 

estem per ajudar-vos. 

E.3.P8. La funció dels tècnics es traspassar el coneixement a la població 

E.3.R8.1 Donar eines perquè adquireixen autonomia. Pel temps que jo vaig compartir amb el 

primer equip tècnic, cada dia es treballava amb un grup diferent el futur del casal del barri, a mi 

em va sorprendre positivament.  

El casal infantil ve d’un grup de noies que comencen a fer jocs als parcs amb els xavals, els hi 

cedeixen un local a l’escola, a partir d’aquí els hi cedeixen un local a l’AVV, després aquesta en 

lloc de tirar de voluntaris, posa monitors i presenten el projecte i l’acaba subvencionant 

l’ajuntament. S’acaba donant resposta a una necessitat. 

E.3.R8.2 La TN es un barri dormitori, on la gent va a comprar la Prospe, ho fan tot fora del 

barri. No hi ha comerços, no hi ha caliu, no hi han punts de trobada. Aquestes mancances la 

gent les surt a buscar fora. Que es el que vas a buscar fora? Anem a intentar produir-ho aquí. 

Es en la línia que treballem ara, però la gent ja té uns hàbits. 
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Si vull fer música vaig al casal de Prospe que tenen dos sales d’assaig amb tot el material, aquí 

ho han posat nomes amb les 4 parets però sense equip. “Estamos en ello”. 

La part difícil es trencar els hàbits i que els veïns participin aquí, no cal que vagis al cau de la 

Prosperitat, si aquí al barri hi ha un cau. Es un exemple, els monitors del cau d’aquí es gent del 

barri que feien de monitors al cau de la Prosperitat, que entre un que es va motivar van 

engegar això d’aquí, els nois ho han vist com un repte i s’hi han posat. Ha de canviar la 

perspectiva, confiar en el teu barri, on també passen coses. Abans es treballava en aquesta 

línia, hi havia el Club de Futbol de l’Amistat,  una època en que hi havia molts conflictes amb 

bandes llatines, l’Abraham comença a tirar d’uns joves i organitzen el club de futbol l’Amistat i 

un equip de basquet amb nois dominicans que anaven allà a jugar, i van dir anem a fer-ho bé 

amb lliga, “equipació”,... i per mi si que era detectar que es demana i com es pot respondre. Es 

difícil detectar la voluntat de tothom o de tothom que ho vol dir. 

E.3.P9. Que creus que podria reactivar la participació, un model tipus pla comunitari 

podria ser una resposta? Un model tipus PDC? Falta algú que lideri? 

E.3.R9.1 La confiança, jo crec que si que es necessari i més en aquest barri. Si s’ha detectat 

que hi ha poca participació, això s’ha de treballar, des de l’Ajuntament en petits projectes, però 

ha de ser una cosa del dia a dia, no de tenim pasta fins al febrer i d’aquí aleshores farem 40 

projectes súper “guais” i després què. Tornaran al barri del costat. 

Els del CAU estan reivindicant un casal de joves, es molt important perquè els nois tinguin un 

lloc on passar les tardes, perquè no hagin de marxar fora. Que puguin optar al seu mateix barri, 

farà que el xaval passi més temps aquí, es vagi arrelant amb el barri, faci relació amb uns 

educadors que el podran vincular a una festa major, carnestoltes,... i que s’impliquin en la vida 

diària. 

La mare de la Agnès tenia moltes ganes, molt implicada en un grup de mares, van acabar totes 

en esbandida, molt cremades amb el Llorenç. La gent que participava ja tenia ganes, diuen que 

no volen tornar fins que no ho vegin tot ben canviat, amb garantís que no es tornaran a trobar 

el mateix. Les ganes hi son. 

Hi ha una part municipal, se sabia la gestió com anava, perquè es va deixar fer no se sap. 

Llavors feia pràctiques a serveis socials, i treballava de tècnic aquí. La gent va dir, amb aquest 

“tio” no volem treballar, ho deien. 

La manera de treballar aquí ha estat molt de “cunyao”, jo truco i em dirà que “ya lo tenemos”. 

Que posin un escenari per la festa major està molt bé, però també hauríem de parlar de quins 

projectes es quedaran després del Pla de barris. 
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 E.3.P10. Creus que la taula oberta podria acabar donant resposta 

Sempre ha estat una telenovel·la aquí a la Trini.  

Primer el President, entra junta nova i marxen, entra una altra i els veïns es posen en contra. A 

la mínima que entrava algú tot el barri se li posava en contra pel que fos, amb qualsevol 

excusa. Per mi Taula Oberta és el més semblant a una representació neutra dels veïns, sense 

interessos, sense campanyes. Veïns que s’ajunten perquè volen millorar el barri. Jo crec que 

taula oberta és això, una gent que no ha rebut mai de ningú, es reunien cadascú amb la seva 

cadira, gent autònoma sense influencies de per aquí ni per allà. Treballem amb l’Ajuntament 

reivindicant-nos com a barri. 

E.3.R.10.1 La Trini ha estat sempre com el cul del món, on fa anys hi havia un camp de futbol 

on dinamitzàvem la tira d’activitats per joves, un camp que havien fet els propis veïns.  

L’Ajuntament els hi treu el camp, les obres estan a mig, el material per allà. A nivell de barri 

s’ha deixat. 

E.3.P11. Hi ha hagut abandonament institucional? 

Si, i el PDC es un exemple molt fort, hi ha un tio que ho fa tot malament i en comptes de mirar 

de millorar-ho, esperes que es fotin la gran castanya i deixes que es vagi morint i que perdi  

força pel seu propis pes. En cap moment t’has interessat, ni preocupat, només proposaven al 

Martí de posar-lo al pla de barris i hi havia un rotllo amb l’AVV, li van demanar que li fessin el 

“finiquito”... una jugada.  

Després d’estar aquí 7 anys, fent projectes de tot i justificant subvencions. 

La Noa va ser  una jugada mestre del Llorenç per justificar una pasta, d’una persona gran i 

veïna del barri la posem en un pla d’ocupació i ens estalviem els diners. 

Jo havia treballat com a Pla d’ocupació, i després cobrava de l’atur per estalviar diners a l’AVV. 

Es guay tot el que s’està fent ara, però trobo a faltar una mica de base. Un casal de barri està 

molt bé, però pots fer una bateria d’activitats i que no hi vagi ningú. S’hauria de treballar la 

base, que es la participació i això vol dir crear les coses amb els veïns i veïnes. 

Tots han estat reivindicant el casal de barri des del primer dia. Ara detecto un petit retorn. 

E.3.P12. El conflicte amb les escoles? 

St. Josep Oriol, als 70 era la primera escola on es feia educació en català. Venien autocars de 

fora del barri. Va acabar sent un gueto, on ningú volia estudiar, immigrants paquistanesos i 

àrabs i famílies gitanos. Classes de 8 alumnes entre dos cursos, gent que havia arribat a mig 
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curs o que vivien fora del barri com Ciutat Meridiana, famílies més desestructurades, més 

conflictives, la gent del barri no volia anar perquè hi anaven els salvatges. Tenia molt estigma. 

La gent del barri anava al St. Jordi, la gent vinculada al barri. La realitat era població autòctona, 

i immigrant també bastant, menys nombrós de població gitana, famílies més normalitzades.  

El St. Jordi, amb aquest Sant Jordi tenia una AMPA, gitanes i paies, acaba en conflicte greu 

amb la directora, li acaben cremant el cotxe i tot, llavors la direcció vist aquest conflicte fomenta 

la creació d’una altra AMPA que recull famílies immigrants (llatines), i es crea un conflicte amb 

la director a favor de la nova AMPA. L’AMPA autòctona que l’havien desacreditat, una AMPA 

nova d’immigrants que fomentés el tema de racisme, que ja surt per ell sol i que encara es 

fomentava molt més, i conflicte amb la direcció directament. Llavors això en el dia a dia es va 

creuar per allà també. Després hi havia el Roger de Flor que tenia batxillerat i de tot, mica en 

mica es va anar traient el batxillerat, cada cop venien més alumnes, un percentatge 

d’immigració súper alt, també els últims anys va donar la casualitat també que hi havia una 

pujada de bandes llatines, i conflictes a Barcelona. Un divendres a les 5 pot ser hi havien 

baralles de 30 contra 30 amb navalles i tot, amb intervencions policials amb antidisturbis. Tot 

aquest mapa, no hi vol anar ningú, hi ha mala maror, que ningú vol treballar amb ningú, 

conflictes coses greus. Tornem al de sempre, coses que s’anaven veient com anaven, en cap 

moment es va intervenir per intentar frenar.  

Fa bastant anys en una reunió es feia una proposta de fer un nou centre, tancar-ho tot i fer un 

Institut escola, clar, fa deu anys, recordo molt la reunió, per l’Administració el mes fàcil i segur 

era fer això, ells deien un macrocentre. Des del barri quan se’ls va plantejar el macrocentre ho 

veien molt negatiu, deien que si amb tres centres petits hi havia la tira de conflictes, doncs 

veien el mateix però amb un centre super gran, pesaven que vindria molta gent de fora i que no 

es milloria per enlloc. Des del PDC i AVV es va dir que no, es va deixar estar.  

Per mi es diferent el que fem ara, que hi ha una proposta d’un equip directiu uns projectes. Per 

mi es molt diferent, s’explicava molt on aniria i com seria, però no s’explicava la base com  

funcionaria i feia que no donés molta confiança als veïns i es va dir que no es volia fer.  

Nosaltres ara no tenim AFA però l’Ajuntament ens va dient com fer, en aquell moment no 

teníem cap proposta de ningú. 

La tàctica ha estat això, deixar que toqui fons. 

E.3.P13. Tu que vas estar a Roquetes i has vist una altra dinàmica diferent, quan hi han 

entitats més potent, l’Ajuntament fa més cas? 

No es el mateix que “t’apreti” l’Associació Ocellaire de la Trini que un Ateneu de Nou Barris.  
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L’Ateneu de Nou Barris es molt potent, te una visió d’assemblea, anem a fer el que vulgui el 

barri o la gent que hi participa. E.3.R13.1 Només et dic que l’Ateneu de Nou Barris i la Trini no 

treballaven junts. Territorialment, geogràficament està a la Trini, sempre han treballat cap a 

Roquetes, perquè allà se’ls hi han posat facilitats. Ho han entès com un membre potent, ens 

interessa treballar junts i tirar milles. 

Aquí amb la penúltima junta, que ja hi havien coses que havien passat, per exemple una 

subvenció que cobrava l’ateneu que necessitaven la firma de l’AVV i aquesta si l’Ateneu no feia 

no sé què, no els hi signaven el projecte. L’Ateneu va dir, nosaltres no participem. Coses en 

comptes de veure una potencialitat del barri, que necessiteu, us ho posem en bandeja per 

treballar junts. 

A nivell d’entitats potents, no es el mateix una AVV amb tres persones grans i ja està i un 

coordinador secretari que els porta per on vol,  que hi hagi un grup de 25 veïns amb diferents 

punts de vista que es posen d’acord per fer una proposta concreta a l’administració. Per mi es 

molt diferent. I la manera com treballa l’Administració que no es “tonta”, amb uns que son molt 

“punkies” i es posaran molt a saco hi anirà bé i parlem-ne.  

Un virus del barri va ser el Llorenç, el Roger es fill d’aquest barri i és una eminència i amb el 

seu propi barri no en va voler saber res, pel Llorenç. De fet la relació amb el seu pare van 

acabar barallant-se. 

Una entitat cansada, esgotada s’agafa al que sigui, l’error va ser confiar amb ell. 

E.3.R13.2 Diversificació d’entitats fa que no pugui passar que una sola persona tingui tant 

poder. 
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ENTREVISTA 4.    

DIRECTORA DE L’ESCOLA BRESSOL 1995-2019 

E4.P1. Què va passar amb l’AMPA? 

E4.R1.1. Es va fer AMPA abans del Pla Comunitari, mai ha estat una AMPA activa. Es va 

crear, va estar activa un o dos anys, però després no tenia activitats ni res. L’únic any que es 

va bellugar algunes mares de l’AMPA va ser quan ens van dir que tancaven l’escola, i 

aleshores si que es van moure molt, van anar al plens de l’Ajuntament i van aconseguir que la 

Escola no es tanqués. Això fa ara 4 anys, 2013-14. 

Tot i amb això en aquell any ja no es legalitzava l’AMPA perquè s’ha de pagar per legalitzar-la i 

aquí no hi han diners, per tant acabaven demanant en aquells temps 10€, que acabaven 

revertint en alguna excursió o festa per als nens, pagaven les que realment no podien que igual 

donaven 1€ cada mes, i moltíssimes no pagaven, inclús algunes de les que s’apuntaven a 

formar part de l’AMPA. I per tant valia 12€ legalitzar l’AMPA cada any, i quan entren de petits 

costa que s’apuntin, s’apunten els grans i per tant se’n van, i ja fa tres anys vam decidir que no 

paguessin quota i que no es legalitzessin. Que si volien que constés alguna mare d’AMPA, com 

ara, que ens consta una, per si algú vol alguna cosa tinguin on anar. 

A efectes legals no està registrada perquè cada any costa moltíssim buscar un representant 

per al consell i un altre per l’AMPA. 

Igual com hi han hagut AMPAS d’escola al barri, que encara que fossin petites han acabat fent 

un grup de teatre o costura, o el que sigui, aquí no hi ha hagut manera. La gent quan surt de 

l’Escola cadascú tira cap a casa seva i costa molt que facin coses. 

E4.P2. A l’inici del pla comunitari suposo que formaves part de la taula socioeducativa, 

com ha estat la evolució d’aquesta taula? 

Al principi, de fet el PDC suposo que administrativament ja voltava, però va ser una de les 

primeres tècniques que va ser una mare contractada pel PDC, la Imma, com que havia sigut ex 

mare de l’escola, seria necessari, podríem fer... a partir d’aquí es va posar en marxa. 

Va haver la època que a l’Institut hi havia el Nil, que va ser la època en que es va començar a 

llençar el sistema de les comissions socials. Llavors va començar a haver-hi una comissió a les 

dues escoles bressol, en tenien a l’Escola, a l’institut, i el NIl va començar a dir, és com molt 

absurd que tinguem tantes comissions socials petites, quan hauríem de fer una comissió de 

barri, perquè el nen que jo tinc a l’escola bressol acabarà a l’institut, o té un germà gran o el 

que sigui. E4.R2.1 Teníem la necessitat de trobar-nos tots els que estàvem anant a les 

diferents comissions perquè era molt més fàcil solucionar un problema, per exemple un noi que 
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va a l’institut on no veuen als pares, però que té un germà que va a escola bressol era més 

fàcil que parlés jo amb la mare, i començar a activar coses que ells haver d’obligar a una 

família que anés allà. 

Al fer aquest macro comissió va engegar-se la Taula socioeducativa, perquè al final venien els 

mossos, guàrdia urbana, serveis socials, salut, vam anar enganxant més gent a més del 

tècnics comunitaris. Això va anar a molt auge, perquè a llavors teníem les comissions, la d’avis, 

Jubilat sí actiu també, es va començar a crear el servei d’acompanyament d’avis... Aprop. Vam 

anar muntant així, veiem els problemes que tenien els avis i es va crear una cooperativa. Tot 

com molt actiu. A través de que si amb el grup d’avis calia tal gent, que ho vam començar 

perquè en aquell moment hi havia una persona de la Generalitat que era com a referent dels 

PDC, el Pere, la TS de Roquetes i jo. 

Vam fer la comissió socioeducativa, es feien xerrades, quedava com tot molt lligat. Parlaven de 

dieta mediterrània a la festa major, es posava un estand a la fira i els nens de la escola havien 

fet tots els dibuixos preposar a les taules. Si calia fer alguna cosa amb els nens ho creàvem, 

estava com tot molt lligat.  

E4.P3. Aquests primers anys que tot funcionava tant bé, a que atribueixes aquest èxit? 

E4.R3.1 Al PDC hi havien 3 tècnics molt potents que s’ho creien molt, perquè hi havia l’Israel, 

la Imma i el Roger, i a part el President de l’AVV, que ja tenia molta marxa i es creia molt lo del 

barri. A darrera hi havia el Lluis, clar era un pes molt gran. Tots ells  es coneixien, eren gent 

molt jove, E4.R3.2 i a més hi havia la remodelació del barri. O sigui tot el barri es movia molt 

perquè havia de tenir una casa nova, i per tant tu a part de reunions que es decidia si es 

posava plat de dutxa o banyera, que es igual perquè la gent va decidir una cosa i se’n feia una 

altra, perquè clar hi havia lo del estalvi energètic, tot això. E4.R3.3. Però la gent venia a les 

reunions, jo recordo en l’AVV unes reunions a lo bestia de veïns, per tant a través d’això podies 

organitzar moltes altres coses. 

Un pare que era mestre de no se on. Es va anar perdent, perdent, perdent. El grup de jubilats 

el va anar perdent per edat, s’anaven morint. A partir d’aquí va anar marxant. E4.R3.4 A mida 

que es van tenir els pisos la gent va desaparèixer, vam voler fer unes jornades educatives, i a 

part de 4 que érem del PDC, no va venir ningú.  

La Imma se’n va anar, estar al PDC era viure a la Trini. La gent deixava de tenir vida, jo 

recordo el marit de la Imma dient prou s’ha acabat. Estàvem junts treballant al matí, que tal si 

dinem junts i a l’Ateneu i acabem de decidir tal cosa, se’t feia l’hora que se’t feia. Arriba un 

moment que dius, jo treballo aquí i faig tot el que puc però això s’ha de tallar. 
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E4.R3.5 Llavors la Imma se’n va anar, el Roger se’n va anar, van trobar altres feines, després 

va marxar l‘Israel. Després vam anar agafant tècnics comunitaris, ja no era el mateix, no s’ho 

creien, jo havia arribat a acompanyar avis a la Universitat de Bella terra a explicar el Projecte 

de Jubilats si, actius també. Me’n recordo de l’Àngels que era molt iaia però amb molta marxa, 

estava al·lucinada, aquella sensació d’estar davant dels alumnes, vam dinar amb ells, va ser 

molt d’allò. Fèiem excursions a l’Acuari amb els avis del barri, i cada un acompanyava un nen 

de l’Escola Bressol, i deien es que els meus nets no em deixarien fer-ho. 

E4.P4. Creus que els tècnics nous no s’ho creien o que l’AVV es va començar a 

posicionar d’una altra manera? 

No, perquè de moment hi havia el President, quan vam canviar de tècnics comunitaris hi havia 

el President, jo també vaig estar a la selecció de tècnics, el President em cridava. Però entra 

un jove i veus que no,... pels joves això servia el reconeixement del PDC de TN com a 

catapulta per anar amb un altre lloc. I per tant vam passar una entrevista al Llorenç, que ens 

semblava molt bé al President i a mi, els altres demanaven que no, que fos la gent jove i aquí 

es va anar perdent la cosa. Amb el Llorenç vam pensar, perquè era una persona que treballava 

a ONGs i tot això, i E4.R4.1 vam dir serà la nostra perquè desenvoluparà molts projectes i 

sabrà on demanar diners i tot plegat, però el Llorenç va entrar pel seu propi guany i res més. 

Molts diners d’aquí se’n vana anar a Sud-Amèrica, la seva dona tb va entrar en un projecte 

d’escoles sostenibles, que vam aconseguir tot el barri el mateix projecte d’escoles sostenibles, 

però després hi havien factures que no havien arribat mai aquí els productes, ells van agafar 

testos gegants, ells havien agafat una casa a Horta i tot se’n va anar en allà. Jo he vist les 

factures, el PDC va quedar arruïnat, es va fer fora al Llorenç, però se li va haver de pagar una 

indemnització. El Llorenç va estar tres o quatre anys. Al principi ens assemblava molt bé, 

després ja es queixava. Van fer saltar al President. 

E4.P5. Seria el culpable el Llorenç de que s’enfonsés un PDC tan potent? 

No, perquè havia anat perdent, però no va tenir gaire interès. Van haver-hi coses, vam 

aconseguir fer un projecte entre tots, perquè aquí lo que es ideal es que tu diguis. Anem a fer 

un projecte, però que hi hagi el “escriviente” que hi hagi una pluja de idees i que digui, vale jo 

ho poso en papers, perquè aquí el dia a dia ens menja, d’acord? Però el Llorenç ha de pensar 

que les comissions socioeducatives no les portava ell, les portava jo, jo feia actes, 

convocatòria, però es clar a mi no em pagaven per això. I de tant en tant li deia, Llorenç no 

dono per més, o sigui ara no ho hauria pogut fer, perquè abans tenia una educadora més. 

Però jo crec que va ser la deixadesa, el President ja era molt gran, el President i el Llorenç 

s’enfrontaven molt, clar jo el que es coïa cada dia a dalt no ho veia, tot i que pujava cada dia 

però no ho veia.  
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Va haver un moment en que alguns serveis va pressionar 

Aquí no es van entendre amb el Llorenç. Quan s’hi van posar això ja va petar. Perquè la van 

enviar i primer el Sergi, que estava de Tècnic de barri. El torejava, deia jo no vull parlar més 

amb el Llorenç. Jo si que vaig poder agafar les factures i dir, això no s’ha fet mai, això és una 

estafa. El President havia deixat diners a algú del PDC, la iaia d’una nena es va emportar un 

portàtil. 

El President repapiejava, no tenia edat per això. Quan la Imma i tot això eren el suport del 

President, però el Llorenç el va matar. 

E4.P6. Tu creus que la figura del President també tenia tanta entitat que no va permetre 

que es renoves la junta. 

Hi havien hagut eleccions, però es presentava una gent, com ha passat ara, que es presenta 

gent, per exemple una que només va voler estar aquí per anar al Districte fins que fa acabar a 

les llistes de la Regidora, la última abans de l’actual President. Això li importava un pito. És la 

manera d’entrar al Districte. L’actual president, el pobre no fa res ni pinta res. 

Està morta l’AAVV? Que passaria si desapareixes. 

Per mi totalment, no passaria res. Paguen quatre veïns, van haver molts que quan els van 

oferir si volien pis en un altre lloc perquè aquí no estaven acabats, van agafar i van marxar. 

Llavors tota aquella base es va perdre. 

Lo dels serveis socials va venir que es va fer un diagnòstic de salut, però si tu fas un diagnòstic 

de salut l’any 2000, l’acabes al 2002, al 2004 ‘has escrit i el presentés, per mi aquells 

diagnòstic no es vàlid. Quan un dia seuen per una reunió del PDC i el presenten, el Llorenç els 

diu, això no té validesa. Tenia raó, les altres van dir, a sobre que hem treballat 4 anys, d’acord 

però les coses s’han de fer diferents, si la gent que està treballant als serveis no pot fer un 

diagnòstic ràpid, busca que ho faci una universitat o no ho fessis.  

L’Agència catalana de salut també signava aquesta carta. 

Jo els vaig dir, està bé presenteu-lo, però que fa quatre anys hi hagués més noies 

embarassades no m’és referencia de si n’hi han ara o no, o si hi han avis que passen gana, el 

Llorenç tenia raó. Però elles que van fer, rebotar-se, serveis socials, va dir es que jo no tinc 

temps per enviar professionals, EAP va dir, si no va serveis socials tampoc venim nosaltres, 

l’Agència catalana de la salut, jo vindré quan pugui.  

Els mossos d’esquadra cada vegada que anaven al St. Jordi la directora els hi tirava la 

cavalleria per sobre i van dir, mentre aquesta senyora sigui directora d’aquí nosaltres no 

vindrem més. Les AMPAs no volien venir per la directora... 
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E4.P7. A nivell educatiu al barri hi ha hagut molta confrontació 

Més que confrontació, teníem clar que el que havia de desaparèixer era la de primària. Quan hi 

havia l’Astrid va dir, això serà un Institut-Escola, però després hi va haver qui va dir no 

m’agrada, i la directora tenia molt de pes i això es va frenar, després ho hem demanat moltes 

vegades. Jo he acompanyat als presidents de les AMPAs al Consorci les he enviat al Districte, 

les he acompanyat, jo he anat a parlar amb el inspector i explicar el que estava passant aquí. 

Només venien els nouvinguts i ja està, ningú volia portar els seus nens a l’escola d’aquí. 

Aquella senyora tenia una càmera de vídeo al seu despatx, ella insultava a algun pare i només 

es veia com el pare es rebotava. A més estava malament del cap. Es passava els diumenges i 

dissabtes aquí, després entre setmana no apareixia. Estava pirada. Aleshores nosaltres amb 

L’Airet hem treballat sempre, amb l’IES hem treballat sempre, i venien a fer-nos concerts aquí. 

Els anys que van haver Pla d’entorn vam aconseguir que el consorci em donés tots els diners a 

mi, i jo gestionava activitats per tots. Però ha de pensar que per exemple jo agafava el grup de 

la Botzina, i hi havia música per a tots els nivells. A Bressol fèiem els mateixos concerts i 

treball, al teatre de la residencia aconseguia que els de primària hi anessin, per grups d’edat 

fèiem concerts o actuacions, coses. 

L’IES inclús va fer un musical que es va presentar a l’Ateneu, teníem sessions de comptes, 

infinitat de coses que les tinc guardades, vam aconseguir-ho fins que es van acabar els diners 

del pla d’entorn, però a lo millor venien d’una obra de teatre pels de primària, i no es 

presentaven. Un dia vaig anar, que passa està tot a punt, es que la director no ens ha dit res. 

Es passava la vida de baixa. 

Un dia estava ella i va dir, jo no deixo sortir als meus alumnes de l’escola. I perquè no has dit 

no vull participar al Pla d’entorn, esborreu-me d’aquestes activitats. 

Així es va anar minant, la única confrontació de centres era la directora del Sant Jordi. Per més 

que parlàvem amb la gent, a veure us heu de posicionar els pares. Era més fàcil dir, me’n vaig 

al Mercè Rodoreda o al prosperitat. La Sheila va aguantar fins al final com a mare de l’AMPA 

però van arribar a haver dues Ampas, la de la Sheila i la de la directora. Lo fort es que aquesta 

senyora està al Departament treballant. 

E4.P8. Molts PDC han acabat amb la lògica de prestar serveis 

E4.R8.1 Aquí sempre se’ns va dir que els tècnics estaven per desaparèixer, i que havíem de 

fer les sinergies perquè la gent funciones sola, jo desconec en altres barris, però aquí es 

impossible, aquí has de tibar, perquè si no tibes de seure tots els directors del centres per fer 

“algo” no es pot tibar de la població. Es evident, jo crec que avui en dia la societat en general 

passa una mica això, fas una reunió de veïns i venen tres. Hi ha la deixadesa de jo lo meu i ja 
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està. Si que trobo que en aquest barri si a sobre, en un altre barri, seria la gent no te temps 

perquè treballa moltes hores, però aquí la gent està decebuda de la vida, molts no tenen 

preparació, son fills o nets de la gent dels anys 50 que es guanyava la vida molt bé amb la 

construcció, que no cal estudiar perquè serien milionaris, que les “tontes” érem nosaltres  per 

fer una carrera, perquè ells es guanyaven molt millor la vida i era cert en aquell moment però 

que ara s’han quedat sense preparació. 

E4.R8.2 Aquesta deixadesa de no tinc res, no tinc il·lusió per res, i per tant m’importa un pito el 

que passi al barri, cosa que nosaltres havíem intentat que fos al revés, si no tens res apuntat a 

fer coses per sentir-te realitzat, però és al revés. 

Jo deia, si a Roquetes continua, es que nosaltres no hem de ser capaços de fer-ho continuar? 

Però jo al final m’he trobat sola i per tant, prou feina tinc. 

E4.P9. Relaciones la falta de participació amb les condicions més vulnerables de la 

població? 

Totalment, tot i que crec que hi ha, que perden l’interès per les coses, que estan enfonsats. 

Prima molt més saber que no pots menjar, que no pots donar una cosa als teus fills, que tenen 

necessitats especials, això s’ha de dir. Perquè a lo millor et diuen que no poden pagar el mes 

però tenen uns mòbils que nosaltres no tenim, però igual els han comprat al mercat negre. 

Però tenen deixadesa en si mateixos, no de no rentar-se, es aquesta tant me fot tot. No els 

crida l’atenció res per enganxar-se per tirar endavant. 

E4.P10. Tu creus que el PDC contemplava escoltar a tothom 

Jo crec que si, estaven molt introduïts. El Roger anava pel carrer, el primer que vam veure, i als 

vespres estava per aquí i se’n anava a seure al parc amb els joves, i es van començar a fer 

coses. El primer grup de música es va lligar amb ell, i totes aquestes coses, jo crec que si que 

van lligar molt amb la gent del barri, si no haguessin marxat  encara quedaria alguna cosa, el 

PDC no hauria d’haver desaparegut. Vam intentar que tornés l’Israel, als últims vestigis dels 

President. En tornar, el President s’ho va prendre com si li volgués prendre el lloc o jo crec que 

ja estava gran o no sé si estava envoltat de gent que no li va permetre. 

E4.P11. L’AVV va arribar un moment que desconfiava dels tècnics? 

E4.R11.1 Si, es pensaven que els hi prenien el lloc, però es que realment era així perquè ells 

no tenen inèrcies de res. Si que el President aconsellat, estem parlant d’anys ja, el President 

seia amb ells i es posaven d’acord amb les coses, però a totes les reunions estava el President 

i participava i donava idees, no el veies coaccionat ni molt menys, era un feedback entre ells, 

després ja no. 
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A part del tema de l’habitatge. E4.R11.2 El que va mobilitzar va ser l’habitatge, després es 

van fer coses de quan va arribar el metro, pintar les estacions i alguna cosa d’aquestes amb els 

“grafiteros”, que també es va intentar enganxar molt. Però no, allà ja vas anar veient, conforme 

estaven  col·locats i els que havien marxat a d’altres barris perquè no hi canvien, aleshores va 

ser més un PDC de serveis que de veïns.  

E4.P12. Tu creus que el barri ha sortit enfortit després del PDC? Amb la seva 

interlocució amb l’Administració, que les entitats tinguin més potencia. 

Es clar es que les entitats...inclús es va la taula de salut i no ve cap veí, entre jubilats i els que 

no treballen, no ve cap veí. Abans venia la gent. Ara no venen. La gent fa vida a altres barris. 

Només han de passar a Prospe, creuarà un carrer. La Trini queda molt deslligada pels tres 

trossos: Aiguablava, darrera parc i aquí. Tota la gent d’aquí se’n va cap allà i suposo que tota la 

gent aquí es mor de fàstic, tu passes pel mercat i no hi ha ni deu, tret del mercat dels dimecres. 

E4.P13. Què s’hagués pogut fer diferent? 

Amb el President vam donar la idea que aquí en lloc de tornar a fer el mercat, s’hagués fet un 

súper gran on hi hagués de tot on la gent no hagués de marxar, i llavors la peixateria, la 

carnisseria,... les parades a dins del súper. 

La gent ara es mor de fàstic, hi han parelles que s’han hagut de buscar una feina fora d’aquí, i 

tot i amb això es moren de fàstic. Es un mercat car, la gent no hi ve a comparar. Només ha 

faltat el Mercadona, evidentment, que te’n has d’anar allà d’alt, perquè aquí al súper aquest 

compres el just, no hi ha per fer compres. 

E4.P14. Tu creus que sense el PDC el barri ara seria d’una altra forma? 

E4.R14.1 Crec que encara estaria pitjor. Crec que tot el de les “vivendes” i tot això no s’hauria 

aconseguit. Perquè tots sabem que hi han projectes i que es mouen cap aquí o cap allà, va ser 

bo com a mínim per la remodelació del barri. 

Què s’hauria de fer ara mateix? 

E4.R14.2 Que tornés a venir l’Imma, l’Israel, el Roger i que tornés tot a començar. En aquests 

moments costaria tornar a enganxar els serveis, perquè tothom va molt bloquejat de feina. Però 

amb algú molt engrescador es tornarien a fer les coses. Ara mateix amb la taula de salut hi ha 

gent que no pot anar per horaris o el que sigui, però tothom s’ha enganxat. M’interessa l’acta i 

vindré quan pugui i tal per tant, algú potent hauria enganxat. 

El Llorenç enganxava a fer coses, després va passar el que va passar. Vam arribar a fer un 

projecte de música per Sud-Amèrica, el que passa que aquell ho va fer molt ve, que tenien 

“hasta” aire condicionat al conservatori que es va fer allà, i aquí ens vam quedar així. 
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ENTREVISTA 5.  

MONITOR DE LLEURE I VEÍ JOVE DEL BARRI 

E5.P1. En que participas a nivel comunitario en el barrio 

Yo en realidad soy un poco excepción, porque no soy el joven común de un barrio. Es decir 

conmigo han hecho un experimento, conmigo me contrataron en unos campamentos urbanos, 

que era un proyecto de Baobab, una de las ramas del Pla de Barris, que promueve el “lleure 

educatiu” dentro del barrio. Pues ellos buscaban a alguien que pudiera liderar o ser referencia 

hacia los niños, con un tema de CAU de casal o de lo que fuera. Entonces me ofrecieron 

trabajar en un casal de verano, yo por dinero dije que si, y al final vi que era un proyecto que 

iba un poco más allá. Luego ya me meto a trabajar en el cole, me meten en el comedor, me 

meten el casal, yo a todo esto pues claro, joven con 18 años no sabe decir que no a un curro, 

tu te vas metiendo, y al final si coges confianza con todos los niños, conoces todo el puto barrio 

de todas las maneras, pero bueno quema un poco. 

El comedor no fue bien, el casal tampoco, al final me quedé solo de velador, y al final decidí 

abrir un CAU, pero no por el proyecto que había detrás y no por las personas que me decían 

que estaría bien que se abriera un CAU o que yo lo pensara, sino porque yo ya llevaba unos 

niños que tenia confianza con ellos, y que luego cuando me decían lo que hacían en su casa o 

en la calle, yo decía que coño hacéis en vuestra vida, no tenéis nada que hacer, y me 

recordaba a mí cuando era pequeño que no bajaba porque estaban los gitanos 

Por la dinámica del barrio… Si, hasta que no tienes una edad no sales de casa para irte a 

otro barrio, esa es la situación. 

E5.R1.1 Entonces yo al final abro un CAU no porque el proyecto me lo dice y me va ayudar, 

sino porque he visto que hay la necesidad, tienes cariño a esos niños y dices, pues si no me 

cuesta quedar contigo para que juegues un poco. Porque son niños que no hacen nada el fin 

de semana, todo el día con la consola, o los que más se vienen al CAU son chavales que están 

en la calle mangoneando un poquito, o sea haciendo tonterías. Te podría poner ejemplos muy 

heavies, o sea, se meten pegamento con 11 años, donde me cabe. Entonces yo con el Ayunta 

siempre tengo esa relación amor odio, porque me parece muy bien que se esté dando esta 

iniciativa y estos proyectos, pero me parece de puta pena que si no sale de forma voluntaria de 

los vecinos no queráis hacer nada. O sea no queréis venir aquí con gente profesional que 

cobre que cotice, que esté formada para que monte algo, sino que tienes que contar con un 

joven vulnerable más, porque yo al final me considero joven vulnerable de este barrio también, 

ahora ya no. Pero lo era en ese momento, y encima que yo me tengo que ganar la vida de 

alguna manera, estas jugando con ello y me estas poniendo unas piedras en la mochila como 
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si fuera mi responsabilidad, esa es la cosa que ha pasado. Por eso estoy un poquito, que a 

veces, no sabes por donde ir, porque yo voy muy perdido en esto. 

Pero en el barrio hay algunas entidades que hacen cosas con niños? Ahora si, es lo que 

ha dicho antes la DDDDDD, que de repente en un año antes eran la única entidad que se 

encargaba de ir con “infants”, con niños y niñas y de repente ahora si que hay muchas 

entidades, el ++++++, el casal, el futbol, estamos nosotros, }}}}}}, pero esto es de ahora de 

hace poco. Cuando nació el CAU no había nada en febrero del año pasado. 

E5.P2. Te has sentido escuchado y apoyado en tu participación 

E5.R2.1 Escuchado, ayudado y apoyado. Por el Ayuntamiento sobre todo, y por los vecinos de 

momento no, pero eso va más a poco a poco, ya llegará espero. 

Tu participas en alguna mesa donde se encuentren profesionales, entidades? 

Yo voy un poco de aquí a allá pululando, pero si que conozco a los que dinamizan y hacen las 

cosas. Si que vamos a la taula joven, que ya ha cerrado, pero a la Taula Oberta tenemos que ir 

y ya estaría. Si que conocemos a muchos agentes que nos dicen lo que se habla en todas las 

mesas, nos informan de todas las actividades, que a veces es bueno a veces es malo. 

Porque esos espacios te parecen útiles, o una pérdida de tiempo 

La cosa es que la gente que se organice lo haga con un objetivo y a sabiendas de lo que hay 

aquí. E5.R2.2 Si te reúnes con técnicos que piensan, si esto funciona en Horta, aquí también, 

pues no. Técnicos encima, no, lo que hace bien la Taula Oberta es que son todo vecinos, son 

gente del barrio pidiendo la que quiere, en el momento y sabiendo lo que va a poder o lo que 

no va a poder. Son los que mas conocen lo que pasa en el barrio, son los que tienen que 

hacerlo, son los que viven aquí, joder el técnico está para ayudarte en temas más legales o 

administrativos, pero a montar a tener iniciativa a proponer proyectos eso somos nosotros, sino 

que pasa. 

E5.P3. Tu tienes la sensación que alguien lidera 

E5.R3.1 Si vienen técnicos de fuera, con un contrato temporal como van a hacer un 

seguimiento luego. La gente del barrio vive aquí, no es solo que lo conocen, es que es gente 

que va a estar siempre, que su proyecto va a tirar, a mi me da igual que se vaya la Alcaldesa o 

quien sea del Ayuntamiento, yo voy a seguir haciendo el CAU y voy a llevar 4 años, y luego 

harán el relevo, vecinos de aquí que seguirán aquí viviendo. Si las iniciativas salen del barrio y 

vienen paracaidistas a ayudarnos entonces si, pero no a impulsarnos. 

E5.P4 Tu crees que tiene impacto a nivel comunitario lo que pasa en el barrio o es muy 

residual 
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Muy residual, es un barrio dormitorio, ahora, pero es que esto a  lo mejor no lo sabes pero 

estamos abriendo un casal de joves. Hay un local que se llama el Benjamín, y está en el centro 

del barrio. Es un local muy querido por todos porque muchos hemos ido a estudiar ahí P3, P4 y 

P5. Es maravilloso por dentro, son tres patios que tienen sus piedras en un patio, tierra y pista. 

Una caseta amarilla que es genial, o sea es un pueblo dentro de un barrio, y es un sitio muy 

conectado con todo, incluso con la Prospe que es donde hay juventud y todo. Nuestra idea era 

hacernos con este espacio para el CAU, y ahora estamos yendo más allá y queremos que sea 

el núcleo del barrio, que sea donde se haga vida, abrir las puertas a quien quiera. 

El Ayuntamiento que dice. Estamos yendo con pies de plomo, ahora ya estamos haciendo el 

CAU allí, ahora lo que tenemos que lanzar es la propuesta al Ayuntamiento. De mirar todos lo 

jóvenes que nos hemos reunido para pediros que este espacio sea nuestro. Entonces no 

podemos aceptar un no, estamos esperando a tener la suficiente fuerza para que no nos 

puedan decir no, de momento vamos a convocar una asamblea con todas las entidades 

juveniles que hay ahora y en parte, es que claro, si eres del barrio y estas hablando con 

alguien, de repente aparece alguien y dice, hostia pues esto me molaría me puedo sumar? Eso 

es lo bueno, yo el otro día conocí a una chica que se va a traer a otras diez personas, a hacer 

esta iniciativa, no son ninguna entidad pero son jóvenes. Son chavales que tienen la misma 

fuerza, pues con la broma, somos ahora (consulta una libreta). La libreta de los deseos 

No es seguro que nos vayan a escuchar todos. El club de la escucha ya nos ha dicho que si, 

conoces a Genís del Casal? Si 

Pues el lleva una entidad de jóvenes que hacen rap y viene el Chinaco, que es un rapero 

bastante bueno que tiene un proyecto en mente de promover rap y vienen chavales que no son 

de aquí pero hacen vida aquí i ya puedes decir que forman parte de esto. Y que les molaría 

mucho ese patio, porque se pueden hacer grafitis, seria muchísimo más libre, más clandestino. 

Porque a los jóvenes nos mola eso. 

E5.P5. Lo que te ofrece el barrio ahora mismo es atractivo para ti como joven 

E5.R5.1 Ahora mismo no. Vas al casal me sabe mal decirlo, parece el cementerio, esta todo 

tan muerto, nadie dice nada, si entras se levanta hasta el director a decirte hola, jejejeje, que 

hacéis aquí. Es muy formal todo. 

E5.P6. Tu crees que la vía para conseguir cosas es la organización como jóvenes 

E5.R6.1 Hay que meter chicha, en la Prospe, yo es que vengo de la Prospe, yo hago vida en la 

Prospe, he ido al cole a la Prospe siempre, vengo del casal de la Prospe. Son el nexo de 

muchos barrios ahora mismo, va mucha gente, y dices, por mucho que seamos estos y que 

tenga esta importancia, al Ayuntamiento se la “repamplinfa”, hay que meter presión para ser un 
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problema y que el Ayuntamiento diga, tenemos que quitarnos este grano de encima, porque 

parece que seamos un grano. 

Dar un casal a la gent jove de Trini todo son ventajas no? 

Van a fumar porros igual, pero a demás tienen la posibilidad de entrar a una sala en la que te 

están haciendo una formación de feminismo. Como en el casal de joves que a veces pasa, 

están fuera fumando porros, entran a por algo y dicen que es esto tío, pues una formación a 

vale y entran tres de golpe. Eso tiene mucha potencia, porque a demás luego se suman al 

carro, se van a la gestora, empiezan a moverse, les mola esto, ven que es divertido, porque 

para mi es divertido, y se suman. 

E5.R6.2 Lo que necesitas es saber que formas parte de algo y que tienes poder, a nosotros los 

jóvenes, nos gusta mucho tener poder de decidir lo que queremos en el barrio, un poco 

egocéntrico pero es que somos así. Y nos gusta. Hay que aprovechar, y si yo le digo al técnico 

de barrio, oye quiero un casal de jóvenes, me va a decir jaja sueñas. Para que yo le diga que 

soy joven del barrio quiero un espacio, y el me diga con risas que no, o sea saber como tiene 

que estar la cosa para eso. 

E5.P7. Que te ha faltado en tu infancia en el barrio, que te hubiera gustado tener 

Un CAU, un parque de verdad como este que hay ahora, y no sé gente y que no… es que yo 

nací en una época un poco chunga, ahora ha cambiado mucho la cosa. Yo vivía en unos pisos 

como esos de ahí (señala un bloque de los que están aun por derruir), y había una plaza con 

un parque de mierda, ya los tiraron. 

Lo que si que pido es que no haya mas guetos. Es decir, esto es un tema muy delicado, aquí 

es donde viene toda la inmigración por la situación del barrio. Se hace un plan, esto de la 

Alcaldesa, que es verdad no podemos hacer murallas como el Trump, es decir, no podemos 

decir vosotros no pasáis porque sois inmigrantes. Lo que si que se tiene que hacer, es que si 

viene tienen una situación difícil, por eso están cambiándose de su país de origen, tienen una 

situación difícil y vienen a la ciudad, lo que no puedes hacer es llevarlos a todos como si fueran 

un gueto a un sitio en concreto, aquí ha pasado. 

Viene porque la vivienda es más barata? Yo eso no me quiero meter, no estoy informado. A 

mí me dicen que aquí hay mucha más oferta de servicios sociales, de que los pisos estos que 

paga el Ayuntamiento a gente de fuera están aquí.  

Pero el barrio es todo vivienda pública. Allí toda Chafarinas, la parte delante del 

ambulatorio, todo son piso de protección, dices, a ver si haces eso como vas a hacer crecer un 

barrio, si viene gente de fuera, que viene perdida que se tiene que adaptar, a unas costumbres 

que se están creando. Yo me he criado con guetos.  
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ENTREVISTA 6 

TÉCNICA COMUNITARIA 1996-2002 

E6.P1. Como era la participación en aquella época? 

En el período del 96 al 2002, participó diferente gente, al principio no participaba mucha gente 

en el PDC, de hecho era una llamada a ver como se movilizaba el barrio y sobre todo estaba 

haciendo coses la AVV, a parte de todos los recursos que tenían una competencia en el barrio, 

escuelas, institutos... y entidades, bueno, había algún intento vinculado al casal de joves que 

había ido mal, y estaba bastante desarticulado y fuera de eso, no había mucha cosa más. 

E6.R1.1 Un barrio bastante desierto a nivel de relación entre las entidades, entre los grupos, 

poca vida comunitaria, todo y que en las comunidades de vecinos si que había redes de 

solidaridad entre los vecinos, mucha gente mayor que llevaban tiempo viviendo en el barrio, 

desde el principio. A ese nivel más vecinal si que había mucha autoayuda, esto si que lo vimos. 

A lo largo de todo este tiempo, nosotros empezamos haciendo un diagnostico comunitario que 

era una excusa y una entrada para conocer a todo el mundo que estaba haciendo cosas, y con 

una invitación  a la voluntad de querer trabajar, de reconocerse, de ver a otra gente. Y E6.R1.2 

el diagnóstico fue también un elemento de dinamización que nos sirvió también para ver quien 

había, aunque estuviese en su casa digamos, a nivel de recursos fuimos a ver al director de la 

escuela, al casal de “joves” la entidad que estaba allí, y un poco hicimos un mapa de quien 

estaba y quien no estaba con la idea de poner en relación a la gente y con la idea también de 

poder imaginar un barrio diferente. 

También había un grupo vinculado a la parroquia, que trabajaba con mujeres, pequeñito, 

bueno alguna cosa se hacía pero muy atomizada, muy desconectada, y con una vida un poco 

diferente, por el envejecimiento del barrio también, de otros barrios cercanos como Prosperidad 

o Roquetes, otra historia.  

E6.R1.3 Allí había un tema importante que era el de la vivienda, que fue un eje importante que 

movilizó a mucha gente. A lo largo del tiempo intentamos poner en relación los recursos 

públicos, constituimos un comité técnico, con la idea de que se supiese que se estaba 

haciendo, y de intentar trabajar en proyectos conjuntos de poner en relación. Y con la utopía de 

porque no trabajar en un proyecto conjunto todos los recursos, vale, esto no lo conseguimos. Si 

que conseguimos hacer proyectos entre algunos servicios, intentar movilizar la educación que 

el fracaso escolar era bastante alto en TN, y todo y que había gente muy interesante en el 

mundo educativo que quería hacer las cosas de otra manera, era muy difícil en el ámbito 

educativo, poder cambiar, poder mejorar, trabajar conjuntamente, hicimos alguna cosita con el 

Instituto que era el que estaba más abierto, E6.R1.4 incluso creamos un crédito de síntesis. 

Hicimos acciones con la idea de dar respuesta a necesidades muy concretas, en el ámbito 
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educativo, que ahora me he enterado  después de 20 años que se pone en marcha un centro 

que ya decíamos que los tiros tenían que ir por ahí. Era una de las propuestas y ha surgido 

ahora.  

E6.P2. El tema relacional entre servicios era complejo? 

E6.R2.1 En la época en la que estuve yo no había conflicto, había una falta de vamos a hacer 

algo. E6.R2.2 Por parte de los servicios se agradecía este espacio de trabajo conjunto y de 

poder compartir, con alguna que otra contradicción, porque desde los servicios no se daba el 

tiempo para tener horas para hacer proyectos comunitarios, si que había alguna tensión, pero 

por parte de algunos profesionales si que había mucha voluntad y si que creían en esta 

manera de hacer diferente. Se hizo algún proyecto vinculado a la “gent gran” des de el Comité 

técnico, el “Jubilat si, actiu també”. Y en el ámbito educativo se intentó trabajar en un proyecto 

educativo de barrio, hicimos algunas cosas, identificar programas, que faltaba, y alguna cosa 

que hizo pero faltaba un proyecto transformador que aglutinase a todos y una apuesta por 

parte de la Generalitat y “l’Ajuntament”, porque nos podíamos meter hasta un punto. Conflicto 

no había 

E6.P3. Tu crees que el contenido social del barrio, la situación que tenía la población 

tenía un peso muy importante, como impactaba en la AC 

La gente de TN, como muchos barrios de Nou Barris, igual es una generalización muy grande, 

es gente muy luchadora, de toda la vida. Yo creo que si que aquella predisposición a luchar por 

aquello que quieres está. A nivel de solidaridad también. E6.R3.1 En relación a la capacidad de 

autogestión y de llevar propuestas adelante, no? yo creo que ahí si que faltaba un recorrido, o 

una manera de hacer que por ejemplo en otros barrios de Barcelona lo he visto, y es como 

alucinante la cantidad de propuestas autogestionadas, que no pasan solamente por la 

reivindicación. Si que creo que había mucha reivindicación, y se quiso ir más allá y haciendo 

una propuesta de los vecinos, que fue el PDC, donde intervino gente que estaba vinculada a la 

Universidad pero que había vivido y nacido en la barrio. E6.R3.2 Se puso al servicio de un 

barrio mucha inteligencia, eso fue bueno, lo que pasa que había las propias limitaciones del 

barrio, que era como muy difícil y poca gente joven. En el ámbito de la gente joven, si que se 

hizo un trabajo de dinamización juvenil, con jóvenes del Instituto sobre todo, había esa 

predisposición, y muy vinculado al tema artístico, a la música, bueno, hubo una aproximación, y 

una incorporación de gente joven que eran del barrio también. 

E6.P4. Que peso tenía la Universidad en esa puesta en marcha? Luego todo eso 

desaparece 

E6.R4.1 Yo creo que, se innovó mucho en la metodología comunitaria, se constituyo un 

“Consell Assessor”, vale, en lo comunitario yo creo que se aportó metodología, se hablaba de 
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los planes de dinamización, pero nadie sabia como hacerlos, y yo creo que la TN fue una 

oportunidad para ponerle metodología a eso. Yo creo que ayudó Marco Marchioni, pero 

también sobre todo hubo mucha implicación del Roger, del Vilasante, que estuvo también 

acompañando al equipo, como que se elaboraba una estrategia clara con la idea de ir 

contrastándola con el barrio, yo creo que se puso mucha inteligencia al servicio de. 

E6.R4.2 Que luego se intentó abrir esa estrategia con los vecinos, a nivel metodológico se hizo 

lo que se pudo, fue el boom de la participación, como que se empezaba a hablar de 

participación. Fue también un poco laboratorio, Trinitat Nova. El Rodríguez Villasante también 

apareció por ahí, había gente vinculada al "Postgrado de participación ciutadana i 

desenvolupament sostenible”, que también participó pero otras facultades,  Mediambient de la 

UB, también se les llamó para formar a los vecinos en todo el tema medioambiental. Yo creo 

que se tenia claro ya desde el propio Presidente de la asociación de vecinos, que la 

Universidad tenia la obligación de implicarse en esto. 

E6.P5. Tu crees que parte de esta metodología pudo quedar algo en el barrio? 

E6.R5.1 Yo creo que había una cosa que ya tenia el barrio, que era de mucha relación entre la 

gente a nivel individual. Yo quiero pensar que algo ha quedado. El hecho de mirarse, de contar 

con el otro, de mirar a los demás. No sé yo hace mucho que estoy desconectada del barrio, se 

que tubo una época de crisis después, y yo creo que ha cambiado muchísima gente. El barrio 

ha cambiado. 

Crees que los grupos que ya estaban se empoderaron 

E6.R5.2 Muchas personas que pasaron por el PDC fue una escuela para ellos de aprendizaje, 

desde herramientas muy básicas como hablar en público, defenderse delante de la 

administración, sobre todo vinculadas a la comisión de urbanismo, que era una comisión 

amplia, pero no solo. Los jóvenes también, gente que participaba en la alfabetización que 

pudieron conectar cosas, y toda la metodología más comunitaria en algunos servicios. Pero 

bueno, que quede, a nivel de servicios creo que hay mucha gente que ha cambiado, me da la 

sensación a nivel de vecinas, bueno yo alguna me he encontrado gente y siguen de alguna 

manera atentas o vinculadas.  

E6.P6. Crees que alguna cosa se hubiese podido hacer diferente? 

E6.R6.1 Hubo una desconfianza, creo que se planteaba un proyecto muy estratégico y muy 

potente, pero creo que no era el tiempo. No se planteo en el momento, para mi iba más lento el 

barrio. Se fue un poco rápido desde mi percepción, y hubo gente de otras entidades del 

movimiento vecinal de NB que directamente lo boicotearon, esto igual no es muy bonito, vieron 

amenazado su poder, hago esa lectura. Pero si que a nivel de base, faltaba un poco más de 



Reflexions sobre la sostenibilitat de l’Acció Comunitària a llarg Termini         Sònia Montes 

	 98 

tiempo para entenderlo. Pero era una propuesta muy interesante y muy potente y que hubiese 

estado muy bien. 

Creo que nada, tal cual, nada. No podía hacer otra cosa en ese momento, fue una época 

profesionalmente muy interesante. 

Que consejo darías a aquellas personas que sigan trabajando en el barrio 

Uf, si se tuviese que empezar por algún sitio empezaría por la gente joven. Trabajaría con la 

gente joven. 
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ENTREVISTA 7.    

TREBALLADORA SERVEI DE SALUT DES DE 1997 FINS A 2015.  

E7.P1. Com s’implica el teu servei davant de la proposta del PDC i com recordes la 

participació en aquell moment? 

E7.R1.1 Jo recordo que ens van vindre a buscar i va ser un luxe, un regal, sempre ho diré, que 

per mi personalment i professionalment va ser un regal. El que vaig aprendre allà, i com a 

servei també va ser un regal el que ens van fer la gent aquell moment allà. Llavors que va 

passar, que sabíem “algo” de salut comunitària, sabíem alguna gent que havíem de fer salut 

comunitària, la veritat que molt pocs de l’equip, estic parlant del meu equip d’atenció primària 

del cap Xafarines, molt pocs, unes quatre persones com a molt. Però aquestes quatre 

persones teníem molt clar el que volia dir la salut comunitària, o a lo millor no ho teníem molt 

clar tota la teoria, però si que era “algo” que havíem de fer i era bo i podia anar bé. Com entre 

elles estava l’adjunta d’infermeria que estava a l’equip directiu, això ens va ajudar molt a poder-

ho tirar endavant. E7.R1.2 Diguéssim que l’ICS el que va fer es no posar pegues, no ajudar en 

res, però al “libre albedrio”. Va haver gent que vam apostar i ens vam afegir al carro. Recordo 

una participació brutal, de molts professionals sobre tot, hi havien dues taules, una taula 

tècnica, on estàvem nosaltres que sobre tot érem professionals, però recordo a tot el sistema 

d’ensenyament, gent present, els serveis socials, mossos, Guàrdia Urbana, la gent de salut 

mental, a nivell de professionals diríem que sobre tot sistema educatiu molt present, E7.R1.3 i 

els tècnics del pla comunitari que eren una gent amb una potencia increïble, molt bé. Era una 

passada l’entusiasme que tenien, el que sabien, el que s’estimaven el barri, el que volien que 

allò fos, i també E7.R1.4 recordo una AVV molt potent, que era una canya i una persona en 

concret que era una persona molt especial que era el President de l’AVV, que com ell, em 

sento molt afortunada d’haver conegut aquest senyor que era  molt especial. 

D’altra banda hi havien altres àmbits en els que ens trobàvem tots que també hi havia 

ciutadania, al principi, no molta, però si que n’hi havia, ara no recordo com era el grup en el que 

ens trobàvem tots, un comitè tècnic i un altre grup, que en deien el grup obert, que allà si que 

estava la ciutadania, no es que n’hi hagués molta, però n’hi havia per lo que és el barri de la TN 

deu ni do. 

Ara hi ha la Taula oberta. Jo recordo que el “grupo abierto” era un grup on ens ajuntàvem els 

professionals, gent de la població i entitats. 

E7.P2. El contingut social del barri era molt dur, una població malalta es podria dir? 

TN era el boom del tema de la droga, sida i també va ser molt fort, hi havia una problemàtica 

amb la gent jove molt important, el que passa que quan va començar el pla comunitari això ja 
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s’havia calmat. E7.R2.1 El problema era més la crisis econòmica, tot el tema de l’atur, la manca 

de futur, el fracàs escolar. Jo crec que preocupava molt el tema de l’atur i el fracàs escolar, 

més que... hi havien problemes de salut però el tema de les drogodependències, el sida s’havia 

calmat ja una miqueta, i “bueno”, sobre tot era la manca de futur, això va sortir al diagnòstic de 

salut que els joves no tenien cap perspectiva de futur. 

Això influeix en la participació, les condicions socials del barri? Jo crec que si, de totes 

maneres, jo crec que el handicap del PDC de TN i el de tots els plans comunitaris es la 

participació, aquest tema no està clar, vull dir, ara estic en un context diferent que és el 

“sumum” d’entitats i associacions, que dones un cop i surten 4 entitats, però això no vol dir 

participació, i la participació es difícil també aquí, sempre son els mateixos també aquí. Jo crec 

que això es un problema de Bcn, es un problema d’Europa, de la societat actual. Que la gent 

no li agrada gaire participar, i això no vol dir, que per exemple aquí, si tu ets de la colla 

castellera pues t’encanta ser de la colla castellera, i estàs tot el dia amb la colla, però tu no 

convoquis a aquesta colla castellera per parlar de problemes de salut que no venen. No els 

importa. 

Això jo penso que passa aquí i arreu, jo crec que lo de TN es injust pensar que va fallar per la 

manca de participació, que si, però jo crec que tenim un handicap amb la participació, però 

E7.R2.2 jo crec que els PDC s’han estrellat per això, perquè tots parlem de participació però 

ningú vol participar. No se, jo crec que la teoria ha fallat aquí. 

E7.P3. Tu vas impulsar el projecte de Trini companyia 

Si, va ser que nosaltres estàvem al PDC, però anàvem amb la nostra idea que era un 

diagnòstic de salut dins del diagnòstic comunitari. Que com que teníem totes les possibilitats, i 

vam tenir gent que ens va ajudar a fer el diagnòstic de salut, i que a més a més, ens va ajudar 

moltíssim, gent la UB, que ens va ajudar metodològicament una barbaritat. D’aquest diagnòstic 

de salut, va sortir que el tema de l’aïllament i de soledat en gent gran, com està passant a tota 

Barcelona i a tots els barris era un dels problemes, i un dels problemes que podíem donar 

resposta des del CAP i es clar, després també des del PDC. Perquè aleshores E7.R3.1 vam 

treballar molt en l’àmbit de la gent gran, i d’aquí va sortir el Trini companyia que era un grup de 

voluntariat que donava suport a gent gran que estava sola, un radars petit, senzill, però un 

radars, un pre-radars i un radars cuinat molt a casa. Des de els voluntaris que els captàvem i la 

gent a la que s’havia d’atendre també, fèiem trobades era molt casolà i teníem molta relació. 

Va ser una mica com es va plasmar el diagnòstic de salut en concret, que podíem haver fet 

moltes més coses, hi havien moltes línies, hi havien línies amb joves, hi havien línies amb 

nens, amb tallers d’alimentació a les escoles, amb infants i havien més línies al diagnòstic de 

salut, el que passa es que “bueno”, després es va complicar tot, perquè ens vam quedar també 
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molt sols els de salut. Perquè després tot lo altre va anar per una altra via el PDC, va començar 

a desfigurar-se i aleshores vam quedar sols. 

E7.P4. Aquesta potència tècnica i metodològica 

E7.R4.1 Tothom va marxar, jo entenc que van marxar, en aquest aspecte no va haver claredat, 

transparència, a l’hora d’explicar perquè marxaven, la  resta de professionals no sabíem molt 

bé, intuíem coses, però no sabíem perquè marxaven, només veiem que tècnics apareixien i 

tècnics marxàven, a vegades pensàvem que per les condicions laboral que devien ser molt 

dolentes, que el PDC estava subvencionat per l’Ajuntament i que aquesta subvenció devia ser 

molt pobre i que no era sostenible perquè la gent no estava ben pagada, perquè va haver un 

punt que va desaparèixer tothom. I llavors jo penso que per això d’una banda i problemes de 

mals entesos, E7.R4.2 els tècnics que eren joves i que tenien tota la teoria de la Universitat i 

tenien molt clar com s’havien de fer les coses i tal, suposo que topaven amb una forma de fer 

molt tradicional, molt diferent, va haver un xoc d’idees, de l’AAVV que sempre va allà a 

reivindicar i negociar amb el polític, i aquest saber negociar que va ser tant bo d’altre banda pel 

barri, que va treure moltes coses. Va xocar amb una gent que volia fer un canvi més jo crec 

que això també hi havia tot i la meva admiració pel personatge de l’AAVV del President, que 

per mi es un personatge molt important, també entens que la cultura del ‘AAVV ha sigut dura. I 

a lo millor aquesta cultura es contradiu amb idees més de transformació, i no tant amb el 

regateig amb el polític de Bueno que em dones que no em dones, penso que tot això va estar. 

Però si que va haver poca transparència. 

E7.P5. Tu creus que va quedar alguna cosa al barri del saber tècnic? 

No ho sé, jo només et puc parlar de nosaltres, la gent que ho vam viure i altres companys de 

salut i ensenyament, jo crec que va quedar a nivell personal i professional, quina sort viure 

això, el que vam arribar a aprendre i llavors jo crec que ens ha servit a nosaltres per després 

saber anar amb altres llocs que,.. però en el territori no t’ho se dir. Jo crec que en una part si, 

perquè si tu dius que hi ha una Taula Oberta, penso que la historia està aquí i per algú, i tota la 

transformació urbanística. E7.R5.1 I jo penso que si a nivell professional ens ha quedat, a nivell 

del territori segur que ha parat “algo”. En aquell moment jo pensava que no, perquè va ser com 

una “tierra quemada”, va ser tant dur, tant bèstia, tant... com ha pogut passar això, d’estar aquí 

dalt, tenies una sensació molt dura, molt trista, però jo crec que ara que ha passat més temps, i 

ara els que ho vam viure com el territori pot ser pot mirar-ho amb més calma i veure la part 

bona.  

E7.P6. Qui recordes que portava els lideratge l’AAVV o més els tècnics 

E7.R6.1 Jo penso que va haver una època que els tècnics i l’AVV anaven més de la mà, i 

després es van separar. I jo crec que aquí van venir els problemes, però penso que al principi 
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el tècnics perquè la teoria, no sé, pot ser sempre havien estat separats perquè els tècnics 

tenien una idea de transformació global, i l’AVV tenia la idea només el fet que amb tot el tema 

urbanístic i la remodelació urbanística, d’aquí vindria tot lo bo, i els tècnics tenien més clar que 

no, que havia de ser un canvi més profund, que no només per millorar l’habitatge, es milloraria 

tot. I jo crec que va haver una època en que als tècnics se’ls escoltava molt, perquè... però 

després va haver una col·lisió d’interessos. 

Hi ha un moment en que la AVV comença a desconfiar? 

Jo en cap moment em va semblar que el treballar amb altres PDC fos una amenaça, era com 

que a més a més ha passat, que a NB ha estat com un, on hi ha més experiència de PDC d’on 

han anat sortint, de fet cada cop que vaig a algun curs o conferència o alguna xerrada de 

treball comunitari, Nou Barris Nou Barris, llavors jo penso que això estava passant i volien tenir 

una idea més de com que tots els barris estaven en temes de PDC, però si alguna cosa 

recordo d’això, R6.2 es va desdibuixar i entenc que el president de l’AVV ho visqués malament 

i, allà cadascú escombrava cap a casa seva i ell era de TN i tot i que son barris molt similars, 

també son molt diferents. 

E7.P7. També et volia preguntar per la cooperativa Aprop 

Era un projecte que al principi també va sortir del Diagnòstic comunitari, i gual que el 

Trinicompania, una altra cosa que es va valorar, es que amb tot el tema de la ocupació i l’atur a 

la zona. Del PDC sortien moltes iniciatives laborals, i una es va veure que era un grup de sobre 

tot dones aturades, i un col·lectiu de gent gran que necessitava atenció. Va sortir la idea de la 

creació d’una cooperativa que donés resposta a aquest problema, i va ser un projecte que va 

sortir amb aquesta idea, i jo crec que era una idea bona perquè era molt dins de la lineal 

d’inserció laboral. Després va acabar sent una cosa rara com tot allò, no sé qui  la portava qui 

la controlava, crec que encara hi és. Però va començar com un apartat a dins del PDC 

E7.P8. Un tema que surt de forma repetida passat el moment d’èxit, la paraula conflicte 

apareix molt, i que era difícil treballar 

Ho vam passar molt malament, perquè per una banda ens sentíem amb la obligació de ser-hi, 

de no desaparèixer però per altra banda no ho veiem clar, que no anava bé, que passaven 

coses molt estranyes que allò no era normal que ens havíem d’enfrontar a les reunions, molt 

malament molt malament, fins que va arribar un punt que vam dir, bueno ens anem cap a casa. 

Ja no vindrem, “hasta” que això no s’acabi no vindrem, però així i tot vam estar un temps 

intentant lluitar en el sentit de dir, nosaltres teníem un diagnòstic de salut, que formava part 

d’un Diagnòstic comunitari que formava part d’uns projectes, E7.R8.1 però una lluita constant 

amb aquesta persona, que no entenia res, que no podíem discutir les coses,  sinó que era 

imposició tot, s’havia de fer tot com ell deia, i l’AVV li va donar tots els poders, es va deixar 
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portar totalment, tot i que estàvem dient això no va bé, això no és normal, ara es difícil jutjar, va 

haver qui es va quedar molt sol i llavors aquesta persona prometia molts ingressos, no sé es 

que tot va ser molt trist. E7.R8.2 Jo penso que l’Ajuntament deu ni do lo malament que ho va 

fer en aquesta etapa, perquè ho va consentir, donar la subvenció si sabia que no funcionava bé 

allò, perquè no podia donar la cara i dir pues no. Perquè tenia tanta por, perquè l’Ajuntament jo 

soc molt crítica, es a qui criticaria més, perquè una persona desaprensiva pot aparèixer a tot 

arreu però el problema no es la  persona desaprensiva es qui la manté, i que es deia i ho 

dèiem tots, i no sé quina por. 

E7.P9. Tu creus que al barri de TN hi ha hagut abandonament institucional? 

Jo crec que si, això ho sabíem tots, i l’Ajuntament ho sabia, i havia una persona molt potent 

que es va deixar entabanar d’alguna manera, perquè si t’estan prometent que tot el que 

aconseguiran... es va passar d’una idea que l’important era tot el que es construís entre tots, el 

desenvolupament social però conjunt i de baix a dalt... a l’únic que interessa es projectes que 

donin diners com si l’AVV fos una empresa, ho vam veure tots però l’Ajuntament també. 

Això va estar passant mentre el PDC a Roquetes era meravellós, i tot allà era meravellós i 

tothom sabia el que estava passant a TN i ningú va ser capaç de dir, pues tanquem l’aixeta. 

Tb hi havia finançament de la Generalitat 

L’Ajuntament igual, tenia més informació, però jo recordo haver anat a reunions al districte amb 

aquest personatge i la regidora sabia qui era, només per com parlava i les cares que feia 

estava informada, un desaprensiu pot anar a tot arreu, però i en part també, la resta que no 

fóssim capaços, E7.R9.2 que també es una autocrítica, que ens va passar que no vam ser 

capaços d’ajuntar-nos tota la resta, i això i ajuntar-nos i tot els professionals de la zona ajuntar-

nos... al final de tot va fer una carta, si nosaltres estàvem, però va ser quan l’AVV ja va veure el 

que passava, però tota la etapa en que la AVV no ho veia, que van ser uns quants anys, però 

al final ja va ser tant bèstia que “hasta” la pròpia AVV es va donar conte. De l’engany i llavors 

va ser quan nosaltres vam ajudar i vam dir “vale” tot i que tu ens has tractat com ens has 

tractat, ara anem a veure si podem solucionar, però ja era molt tard. 

E7.P10. Amb el teu coneixement del barri, pensant que ara han canviat coses, hi ha un 

institut escola, han obert un casal de barri, quin consell donaries als que continuen 

treballant allà des de la perspectiva comunitària 

Sobre tot el mateix consell que podria o que m’agradaria que passes aquí, per una banda 

concentrat en la salut, però per una banda que hi hagi una bona taula comunitària de 

professionals, amb objectius clars, que la gent no tingui la sensació que no perd el temps, sinó 

que es eficaç, i que els professionals es trobin amb una línia clara, que sigui efectiu, que no es 
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sentin que van a perdre el temps i que els resulta una millora en el seu dia a dia, com a mestre, 

com a metge, com a guarda urbà, com a treballador social, i una millora pel barri. I després el 

handicap d’engrescar a la població, que es el més important, que hem de fer perquè la població 

senti que es la protagonista i que ha de ser ella el motor i que lo altre son facilitadors, però que 

es la pròpia població. En matèria de salut costa molt, perquè la gent ho viu com “algo” molt 

individual, la salut, costa mot viure la salut com “algo” comunitari, que tenir zones verdes es 

tenir millor salut, i amb tos els processos comentaris, igual. Benestar i la qualitat de vida que es 

el que un PDC persegueix, costa molt que la gent ho visqui que es col·lectiu que no es 

personal, el handicap es com fer que la participació fos real i sobre tot prolongada en el temps. 

Perquè per mi els processos comunitaris el dilema es s’han d’acabar o no , o es un procés que 

un cop s’inicia es una forma de funcionar que no s’ha d’acabar mai, perquè a lo millor es una 

forma participativa on la gent agafa on es la protagonista de la historia del seu barri i no s’ha 

d’acabar mai, perquè sempre hi hauran problemes. Un dels problemes dels PDC ha esta 

comença i s’acaba el problema i s’acaba, no sé. 

E7.P11. Es transformen els PC en prestadors de serveis? 

Si ho fan jo penso que seria una mala cosa, però si que passa. A vegades no es tenia clar el 

límit entre aquest procés del protagonisme de la gent a dir, bueno doncs donem servei. Si que 

passava, es un error de tots, de pensar que ha de ser això. 
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ENTREVISTA 8.  

MEMBRE DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIO DE VEINS ENTRE 1997 I 2008 

VEÏNA DEL BARRI 

E8.P1. Quien participaba en las actividades de PDC? 

E8.R1.1 Cantidad de gente impresionante, no gente a nivel profesional, a parte que son súper 

profesionales, a nivel humano que les pasó como a muchos vecinos, que se lo hicieron suyo 

este proyecto. Cuando un proyecto sale bien es porque la gente se lo hace suyo. Es como 

cualquier actividad o cualquier trabajo, si te gusta y te motiva,…como te explicaría yo, es más 

allá de un trabajo. Alicia, Roger, que era voluntario, Andreu, Joan, toda la cantidad de técnicos 

y profesionales se lo hicieron suyo ese proyecto y nos hicieron a los vecinos que nos lo 

creyéramos. Entonces era inimaginable, Laia ya no tenia días ni horas ni momentos, y por eso 

este proyecto salió tan bien, en aquella época eh? 

Tu has vivido toda la vida en el barrio? Siempre, tengo 64 años y vine con dos años. 

E8.P2. Siempre te has mantenido implicada en la AVV en el PDC? 

Prácticamente siempre, yo no recuerdo no haber estado en la AVV, porque la AVV si que salió 

de aquí del distrito pero si que siempre hemos estado en movimientos comunitarios, a nivel de 

ayuda, porque en aquella época íbamos a un colegio de monjas, aquí en TN y también era lo 

mismo, nos enseñaban los valores humanos, valores de participar de comunidad, y aquello fue 

una… a lo mejor las de nuestra época educativamente, yo al menos tuve que trabajar muy 

pronto y mis estudios son los que son, pero a nivel humano y de participación y de todo es muy 

grande. Y eso es lo que nos transmitieron aquellas mujeres, y a raíz de ahí estábamos siempre 

en temas del barrio, siempre. Por que es un barrio que siempre ha necesitado de todo. R2.1 

Piensa que aquí no había carreteras, no había luz, yo recuerdo de haber tenido en mi casa 

candiles, nos sé si sabes lo que es. Me imagino que de aceite… Exactamente, no teníamos 

agua, no teníamos nada. Entonces teníamos que pelear por todo, más que pelear, si pelear, no 

hay otra palabra, reclamar. 

E8.P3. Como recuerdas del aterrizaje del PDC, como se recibió? 

No, esto fue, después tuvimos nuestras discrepancias pero, David fue a una reunión a 

escuchar a Marco Marchioni, que explicaba un  proceso en otros países de participación 

ciudadana. Entonces se lo creyó, lo estuvimos discutiendo en la asociación, entonces éramos 

uña y carne, luego pasó lo que pasó es igual, entonces a partir de ahí vino Marco y explicó 

como podamos empezar a trabajar, porque nadie sabía que significaba. De una manera o de 

otro, el PDC es un nombre que se le da a un objetivo, pero yo creo que es participación 
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ciudadana, y participar no significa ir a una manifestación, sino nosotros nos creíamos en 

aquella época que participar era decidir y construir, que en aquel tiempo era muy difícil, porque 

el ambiente político tampoco te daba mucho pie a pelearse y a estar en la calle si, pero a la 

hora de decidir ellos te traían los proyectos y todo hechos. Y nosotros lo que pensábamos es 

que queríamos empezar desde los proyectos, a poder participar de los proyectos que se 

querían hacer en el barrio, y E8.R3.1 fue una época que para mí de la experiencias mejores 

que he vivido en mi época, porque te sientes valorada como vecina, no te sientes… mira 

aquella persona se ha puesto a gritar y se ha ido a su casa, no. Porque llegamos a conseguir 

que se nos escuchara y que las reuniones políticas nos dejaran hablar, no hablar, sino a decidir 

sobre el barrio de la TN. Nos sentíamos importantes. 

E8.P4. Había presencia de los vecinos? O era solo un trabajo de los técnicos? 

Mucha. Nosotros teníamos reuniones todos los martes, E8.R4.1 en principio era por la 

necesidad que había en aquel momento de la remodelación del barrio, estamos hablando de 

1000 viviendas, como mínimo 1000 vecinos. 

E8.P4.2 La reunión que había los martes había un promedio de 100 vecinos, y era importante 

porque los vecinos se iban muchos a hablar y a decir sus inquietudes, pero muchos se creían 

el proyecto porque veían que todo lo que se discutía, fueron muchos años discutiendo todos 

los martes. Y a veces, decíamos, bueno pero si ya hemos discutido esto, pero bueno a lo mejor 

si en la reunión política todo lo que hubieran dicho lo planteamos en el convenio, por ejemplo, 

significa que estamos ahí, que lo estamos escuchando. Y yo creo que el PDC en aquella 

época, los técnicos nos ayudaban en todo, en todo, porque no sabemos de proyectos, nos 

traían proyectos de la Universidad par que nos explicaran como se hace un barrio sostenible si 

nadie teníamos ni idea de lo que era sostenibilidad, entonces había unos contactos a través de 

Roger, Lluís, y todas estas personas maravillosas que aprendimos lo que significaba 

sostenibilidad, bueno yo aprendí actualmente que te puedo dibujar un mapa, no un plano, y no 

tengo ni idea de arquitectura, entonces era muy bonito, sino se hubiera acabado corriendo, y 

duró muchos años. 

E8.P5. El urbanismo era la parte más importante, y esto movilizaba a mucha gente, a 

medida que se fueron consiguiendo objetivos en ese ámbito, el interés se mantuvo? 

E8.R5.1 El urbanismo, en esto hay un video que se hizo en aquella época, muy importante, 

que lo hizo TV2, que decías, bueno yo quiero viviendas nuevas, viviendas sostenibles, pero 

que quería decir sostenibilidad, pisos nuevos? O toda una serie de ámbito social, económico, ni 

teníamos tiendas, discutíamos por las tiendas, por como podía vivir la gente mayor, como 

convences a la gente mayor, mayor significa que este barrio tenia por aquella época, me 

parece un 30% de la gente mayor de 65 años. Este barrio se había hecho muy viejo, como 
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decirles a estas personas que ya tenían su piso pagado, explicarles que tenían unas 

patologías, que no se lo creían. Y de ahí a que se tienen que ir a una vivienda nueva, y que 

tienen que empezar a pagar otra vez, un montón de objetivos que no era solamente tirar y 

construir viviendas. En el vídeo lo explicamos, no solamente queremos tirar y construir 

viviendas, sino como la gente participa en ese proyecto, queremos un barrio ecológico y 

también queremos una dignidad de vida y de persona, entonces como discutes todo esto. 

E8.P5. Que más a nivel social preocupaba a parte del mal estado de las viviendas que 

me consta que era terrible. 

Terrible? Tu no sabes lo que es tener a personas con un puntal en el lavabo durante 4 años y 

seis. Seis años con un puntal que colgaban el albornoz en el puntal, y temiendo que se cayera 

un piso, que eso es vivirlo. 

En el, cuando hicimos la tesis, el estudio de que es lo que queremos nos preocupaba todo. 

Aquí no tenemos tiendas, de ninguna clase, ni ahora ni antes, solo existían cuatro bares y 

cuatro farmacias. E8.R5.1 En TN no existen las tiendas, el tema económico, el tema de los 

traslados, de las enfermedades, de la gente que vivía sola, por eso te digo que no era solo tirar 

y construir viviendas. Cuando empezamos a discutir el tema de la remodelación, nos querían 

construir las mismas viviendas, nos querían construir 850 viviendas de 40 metros. Que se les 

dijo, no, eso ya lo tenemos, si nos haces un barrio nuevo, que tengan visión de futuro, que 

venga gente nueva, que vengan muchos más objetivos que planteábamos. Si es que aquí no 

teníamos nada. Los del barrio de la Trinidad Nueva cuando íbamos a Barcelona, decíamos nos 

vamos a Barcelona, no si es que estas en Barcelona, y no te lo  crees, porque era un barrio 

periférico un barrio dormitorio, que se había construido para meter los inmigrantes que el 70 o 

80% veníamos de otras partes de España y nos metieron aquí, entonces que objetivos 

teníamos? Todos. Mira esto hace un año que se ha construido (nos encontramos en el Casal 

de Barri) y para esto nos tiramos 30 años. Para que viniera un autobús a TN tuvimos que ir a 

los 15, que lo llamábamos nosotros, secuestrar al 50 y traerlo hasta aquí. O sea una cantidad 

de temas… escuelas teníamos dos, una de hombres y una de mujeres, que es lo que te he 

dicho al principio, aquí se ha luchado por las calles que las asfaltaran, porque hayan farolas, te 

podría explicar un millón de cosas. 

E8.P6. Tu crees que se consiguen más cosas antes del PDC, o el PDC os enseño 

técnicas para conseguir cosas. 

E8.R6.1 El PDC nos enseñó a no salir a la calle a pelear solamente, que también lo hicimos, 

sino a poder pelear políticamente. Yo soy ama de casa, y puedo discutir políticamente con 

cualquier político, sin faltarnos el respeto con educación y al principio no teníamos ni idea, 

porque yo iba a hablar con los políticos y me quería meter debajo de la mesa. Y luego aprendí 
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y aprendí también sus técnicas, que ya somos hasta políticos, y yo soy una ama de casa que 

tengo  mi familia mis hijos, pero explicas lo que te estoy explicando a ti, mis vivencias, mi día a 

día, entonces aprendimos todos, todos de todo. Y el PDC nos enseñó a todo, yo creo que 

hasta la participación, que hay dos formas de hacerla. 

E8.P7. Tu recuerdas la AVV, el PDC, pero la implicación de los servicios, era buena en el 

barrio? 

Conseguimos que fuera buena, no porque lo fuera, porque el PDC era nuevo para todo el 

mundo, era nuevo para los políticos, mucho más difícil para los técnicos, que yo no se quien 

era más importante si el político o el técnico de las administraciones, que tuvimos más 

problemas con los técnicos que con los políticos. Y los servicios sociales, la policía, la guardia 

urbana, todos se metieron en este… E8.R7.1 teníamos reuniones con todos, con todos y ese 

equipo y ese grupo, conseguir que vinieran cada tiempo era muy difícil, y venían encantados. O 

sea, esos hechos eran importantísimos, era cosa nueva para todo el mundo, porque venían 

servicios sociales, esto que es de donde habéis salido, porque tengo yo que hablar con un 

vecino así de tu a tu, E8.R7.2 y era nuevo para todos y para los técnicos que para los políticos, 

yo personalmente pienso que era mucho más difícil, porque el técnico estaba acostumbrado a 

traerte este papel, te gusta o no te gusta, me da igual. Y ya está. 

Cuando hicimos el PERI, que fue de lo más complicado, tuvimos mucha ayuda sobre todo de 

unas personas del G21 que venían de Madrid que venían aquí cada semana a explicarnos 

como teníamos que ir a pelear con las administraciones el tema de sostenibilidad, y yo 

recuerdo de haber ido allí a Glorias, que es donde esta todo el tema de urbanismo y proyectos 

y todo, y llegar allí con Israel, con Imma y de más, y llegar y traernos  los proyectos hechos, y 

llegar y decir yo no quiero este proyecto, yo quiero que tu escribas, estaba un arquitecto de la 

Generalitat, R7.3 los arquitectos los técnicos, el Ayuntamiento, el distrito, en las reuniones esas 

y la AAVV y el PDC, y me venían con los planos y yo decía: no, yo quiero que tu hagas los 

planos con lo que yo te voy a decir, lo que yo quiero para mi barrio, porque tu no te vas a ir a 

vivir a mi barrio, voy a vivir yo. No no, luego lo discutimos, pero por favor escribe lo que yo 

quiero en ese documento. 

E8.P8. Lo que se acordó en ese momento? Ha condicionado lo que ha sido después el 

barrio? Se ha acabado haciendo? 

Lo más importante del barrio, el PERI. Se ha hecho lo que se acordó en el PERI y ahora los 

vecinos muchos creo yo lo respeto, porque también me he salido un poco. No están contentos. 

Pero fue lo que se decidió en ese momento? 
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Si, yo cuando explico que los bloques están puestos de una forma que lo dibujemos entre 

todos, que conseguimos hacer cuatro viviendas por rellano… lo del PERI no se hizo de un día 

para otro, se hizo en casi dos años, eh? Porque el primer PERI era una isla, 1000 viviendas de 

40m, dijimos esto no lo queremos, ya lo puedes tirar. Le dieron ocho millones de pesetas y lo 

dejaron en el cajón guardado. Y conseguir que estas formas de Z, que no se si te has fijado 

cuando venias, todos estos bloques nuevos tienen forma de z, es para que tengan un máximo 

de luz de 14h diarias, y 3 por rellano, todo esto lo aprendimos, te lo estoy explicando porque lo 

aprendí, no porque yo lo supiera, para que tengan ventilación cruzada y todos los pisos tienen 

placas solares y acumulador de agua caliente, esto se consiguió y está en el PERI y se ha 

respetado, te digo, que problema tenemos ahora que se ha acabado mucho movimiento 

vecinal y se van a construir 400 viviendas fuera del PERI, que ya no están cumpliendo los 

objetivos. Yo he visto los planos. Esto donde se ha decidido? En el Ayuntamiento sin 

participación de nadie, que ha pasado con el movimiento vecinal? Estamos todos viejos, 

cansados…. 

E8.P9. Hubo unos años de mucho auge, pero llega un momento que el PDC y la AAVV 

empieza a deshincharse un poco, tu que piensas que pasó? 

Si te digo lo que pienso personalmente…lo que tu piensas. E8.R9.1 Creo que hubieron 

discusiones de poderes, entonces yo estaba en medio y dije, yo me marcho, entre todo. Yo no 

entendía el PDC sin la AVV, pero luego los de la junta, no me voy a excusar yo estaba ahí, y a 

lo mejor fue culpa también de todos que dijimos,…. Y luego dijimos que le den morcilla, yo me 

marcho. Empezó a romperse por ahí. E8.R9.2 Luego entró una persona que creo que ha sido 

la persona que más daño le han hecho a esta AVV, esta persona ha sido como si hubieran 

metido aquí una inyección de veneno que nos envenenó a todos.  

Aun estabas en la AVV? Si, yo plantee una Junta, habíamos 5 o seis personas, y dijimos o él 

o nosotras. Y nos dijeron, pues él. 

Antes de que empezara esta persona, el PC ya había perdido mucha fuerza? Si, porque 

había mucha gente, se repartieren 300 viviendas que creo que fue la primera fase, porque 

peleaba por su casa, y luego dijeron, ya lo tengo arreglado, ya no me preocupo, porque cuando 

íbamos a cortar la Meridiana íbamos 400 personas a cortar la Meridiana durante 4 meses. 

E8.R.9.3 Luego no había nadie. Empezó a dejar de venir gente, el convenio se firmó, se firmó 

el PERI, que era como la biblia, con eso ya estaba todo arreglado. Y con eso la gente empezó 

ya a dejar y dejar, y de haber 100, 20, 30 a 3, 4 o 5. Y nosotros dijimos, para ser aquí siempre 

los mismos. E8.R9.4 También se dejó un poco creo yo, de darse a los vecinos la importancia 

que se les dio en aquella otra época, luego ya se decidían las cosas, te enterabas de las cosas 

cuando se habían decidido, y eso quemaba. Cosa que nunca se había hecho porque todas las 
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reuniones se discutían, discutíamos en el grupo de urbanismo y ya ni pasaba por junta, lo que 

el grupo de urbanismo había decidió se pasaba políticamente. Luego empezó el grupo de 

Urbanismo pasa por la AVV, entonces dijimos, pero que es esto? Que vega la AVV y que lo 

discutan ellos, porque entonces para que servimos nosotros? 

E8.P10. Quien era el líder? 

El Presidente, yo lo siento, lo he querido muchísimo, él y yo éramos uña y carne, al dejarnos de 

hablar, dejarnos de hablar eh? que a mi me dolió muchísimo, pero muchísimo. Yo me había 

discutido con el 1000 veces, pero tranquilamente, porque el tenía una forma de ser, yo yo yo. 

Pero luego en las reuniones políticas hacíamos un tándem buenísimo, porque el era el bueno y 

yo era la mala, y ya está, y nos entendíamos. Pero ya no, yo le dije mira estoy en la comisión 

de urbanismo hasta que se haga el último proyecto y yo “plego”. 

Evolucionó su posición en la AVV de  vecinos? Para peor. E8.R10.1 El Presidente cambió, 

muchísimo, el no era así. La gente me dice, siempre lo defiendes, pero el Presidente cambió 

muchísimo. Ya él no era el Presidente, era el dueño y señor, yo hago yo dirijo, yo dicto y yo 

decido, cosa que hasta mucho tiempo no había sido así. Tu estas trabajando con una persona 

codo con codo quince años, y luego te diga, oye, se va este señor que esta hundiendo la AVV 

o me voy yo, y me dijo, pues vete tú.  

E8.P11. Mucha gente lo avisó de que aquella persona no actuaba correctamente? 

Mucha, mira a mi me pasó con esta persona. Yo soy una ignorante, pero cuando lo 

contratamos yo estaba dentro de las personas que lo contrataron. Yo le dije, al Presidente, 

cuando estábamos haciendo la selección de personal. Como una persona con este CV viene a 

una mierda de AVV que va a cobrar una porquería, a mí este señor no me huele bien. Porque 

claro, no se la escuela mía que es la calle, lo bueno es que decimos lo que pensamos, a mí 

este señor no me gusta. Tu sabes lo que es que luego el Presidente va y se lo dice. A mi no 

me importaba, y me dijo a mí, oye me ha dicho que tu no crees en mí. Y yo le dije, no creo en ti 

ni me fío de ti, porque tu que tienes 50.000 títulos, que haces aquí? 

E8.R11.1 Gracias a él se hundió el PC, lo poco que quedaba lo hundió, hizo cosas que en este 

barrio a otras personas no se lo hubieran permitido, hacer el “bulling” que hizo a las 

trabajadoras.  

E8.P12. Tu porqué crees que se permitió durante tanto tiempo, el Ayuntamiento también 

era conocedor? 

El Ayuntamiento era conocedor pero piensa una cosa, dependía de la AVV, yo no creo que el 

Ayuntamiento tuviera culpa de nada. Yo había hablado con la regidora, me llamó un día y me 

dijo, puedes venir un día? Mira es que tengo un montón de proyectos de él, y le dije mira, es 
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que es mentira, todos los proyectos que el tiene ha hecho un copia y pega de esos, y se lo 

explicaba y se lo decía y el 99% de proyectos que el sacaba era de lo que sacaba de pepito y 

menganito, No lo había vivido, como te puede explicar el lo que yo te estoy explicando si no lo 

ha vivido, por mucho que tu te leas, creo que la experiencia es una vivencia. Yo no te podría 

explicar lo que te estoy explicando si no lo hubiera vivido, porque no te lo explicaré con el 

mismo sentimiento. Y el no podía hacer eso. Como consiguió unos poderes para representar a 

TN políticamente, que comida de coco, que poder de persuasión tenía para hacer eso. Que 

pasó? No me lo digas porque yo ya me marché. 

Una vez él se fue, ya no has estado más en contacto con la AVV? No porque ya dejé de 

hablarme con el Presidente. Tuvimos varios enganches, y él realmente cogió una actitud que 

no me gustaba, a lo mejor por parte de la mía también. Y no le voy echar la culpa ahora porque 

es mentira, además le debo lo que he aprendido de este hombre no lo he aprendido nunca de 

nadie, pero se cortó la relación. 

Tu que viviste aquel momento tan especial. En serio que, tu sabes lo que es no tener horas 

para tu casa? Yo llegué a irme allí a las 9h y salir de allí  a las 11h, porque no tenía,… tengo 

tres hijos,  pero estaba viviendo, y discutía y aprender, aprender, aprender,… 

E8.P13. Tu ves elementos ahora en el barrio para que se pudiera reproducir algo 

parecido? 

No, y hay muchas necesidades, ahora mismo, si hubiera algo algún objetivo, ni la Taula Oberta 

la creo. A lo mejor  es que me he vuelto incrédula,  No me gusta hablar de estas cosas. 

En la Taula Oberta no participas? 

Me fui también, cuando hay una cosa que no me gusta, prefiero marcharme, porque entonces 

me discuto, no sé callarme. Ya no necesito eso. Ahora nos van a construir 500 viviendas o 400 

y pico, si hubiera un potencial del movimiento vecinal, yo creo que recuperaríamos mucho de 

los tiempos que habíamos tenido, que pasa que los vecinos de aquí ya tienen viviendas 

nuevas, los que van a venir no sabemos quien ni como ni cuando, y los que nos están 

representando políticamente no se si están preparados para eso, entonces.. que pasa que lo 

viviremos tanto positivamente como negativamente, pues los que estamos aquí, pero si que es 

cierto de que con todo lo que se está haciendo… Mira no teníamos casa y nos apañábamos 

como fuera, en la calle. Pero se están perdiendo todas las cosas, no me creo al 100% mucha 

gente, y te lo digo de verdad, te digo lo mismo que contaba, a lo mejor la culpa también es mía.  

Pero no siento lo que sentí, ni ilusión ni la siento por parte de ellos. Me da la sensación 

equivocadamente que hay muchos intereses que no me gustan, yo no me he movido nunca por 

un interés, nunca.  Ni económico ni político ni nada, y te aseguro que me lo han ofrecido, yo 

siempre les digo lo mismo.  
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E8.P14. A parte de las viviendas, que si que se consiguió que os escucharan, que más 

ha quedado en el barrio? La Taula Oberta? Algo de cultura comunitaria? 

No, nada más las viviendas. Y te lo digo de verdad. 

Cuando empezamos en la Taula Oberta yo estaba, me parecía que era otro plan comunitario, 

estuvimos un año. En el Benjamí, en la calle esto y lo otro, y me creía a los vecinos y yo 

pensaba mira vamos a empezar otra vez. el PC es un nombre, es lo que te he dicho, unos 

objetivos. Pero luego me defraudó también, dije esto no es lo que era. Entonces a lo mejor 

estoy equivocada, pero una vez que la gente se va a sentando en el título. Mira, nosotros 

vamos a reuniones periódicas, voy a las que quiero. Yo soy la Katy no represento a nadie, 

porque no quiero que me metan en ningún agujero, porque no me creo ningún agujero. No se 

si soy muy… es que te estoy hablando como lo estoy sintiendo. A lo mejor estoy equivocada. 

Y con esto no estoy teniendo una buena experiencia que me incite a volver, y que me digan, 

Katy, del Plan urbanístico tienes que venir, para discutir el PERI, mi tiempo ha pasado. 

Empezamos igual, la AVV, la junta directiva éramos 3 personas o 4, a lo mejor éramos 8 o 9, 

pero se empezó más o menos igual. Pero aprendimos a compartir, y que no decidía tu o  tu, lo 

decidíamos todos. 

E8.P15. Cuando empezó a decidir el Presidente solo? 

E8.R15.1 El Presidente siempre ha decidido mucho solo, lo que si tienes un poco de mano 

izquierda es verdad que conseguías que compartiera, conseguir que fuéramos a reuniones 

políticas y el presentara su exposición que siempre lo hacía, y luego te dijera, el tema 

urbanístico lo presenta pepito o fulanito, fue muy difícil. Porque a lo mejor el tema urbanístico 

que era el que más luchábamos, era el que menos había trabajado él y tu estabas más en el 

día a día, pero conseguir eso pues costó mucho. 

Luego ibas a reuniones políticas, y el repetía los mismos temas cuando había objetivos 

nuevos. 

Tu recuerdas el momento en que Roger se enfada y se va? Ni me dijo adiós, teníamos  

reuniones periódicas del PC y la AVV. Ese día en la reunión dijo, me acordaré toda mi vida, el 

problema de este barrio es la AVV. Imagínate lo que nos llegó a decir. 

Una persona del barrio me dice, si la AVV desapareciera todo seguiría igual ahora 

mismo? Seria, en la AVV ahora mismo hay algún grupo de manualidades, que se podría hacer 

aquí. Porque tu preguntas a la AVV con algún problema, a ver una persona que va a una 

reunión política, y va una persona sola, los políticos o los técnicos que trabajan alrededor, 

deben de pensar, a ver te veo en sanidad, te veo aquí, te veo allá. Ahora está Ramón, y 
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Ramón el pobre, yo le explicaba, Ramón hay que sacar este plano, es que no tengo ni idea de 

donde están las cosas. Bueno entonces yo le ayudo y a las reuniones de urbanismo si que voy 

con él, porque me apetece también te lo digo, pero porque sabes donde están las cosas. Pero 

el Ramón no sabía ni donde estaba el convenio, a mí me dijo, caja el convenio. Dije debe estar 

en la caja fuerte, porque no es una copia, es un original, el Peri donde esta el Peri. 

E8.P16. Tu por que crees, que la gente joven no se engancha a ese tipo de 

funcionamiento? 

A no ser que haya mucha potencia vecinal, y muchas necesidades, yo creo que las a 

asociaciones van con las necesidades importantes de los barrios, creo eh? 

Yo creo que aquí hay dos épocas, una época fue la nuestra que había muchos temas de 

necesidad, y ahora es otra época, otras necesidades del a juventud y unos objetivos que ellos 

tienen que no tienen mucha necesidad de compartir. 

Pero tienen muchos motivos de queja, no? Ellos están bien con sus máquinas, yo tenía 14 y 

15 años y me iba al casal que era una casa vieja que era un almacén en construcción, le 

llamábamos la ponderosa, y ahí compartíamos libros, los vendíamos, ayudábamos. Ahora 

ayudar a una empresa mayor? Te dicen, que me pagas? Voluntariamente y por el solo hecho 

de participar se ha perdido, en general. Que hacen los chicos de hoy en día? No los chicos, 

mis hijas, una tiene 40 años y mi hija me ha echado en cara un montón de veces, que porqué 

yo no he cobrado, una chica con 40 años, y me dice yo paso de la AVV. Te estoy hablando de 

unas persona que han vivido el movimiento desde casa, que pasa ahora con los chicos. En las 

actividades de la AVV no hay ni un joven, los que juegan al futbol, supongo. Yo creo que las 

necesidades nuestras y los objetivos a nivel de participación eran otros. 

E8.P17. Que consejo nos darías a la gente que estamos trabajando en el barrio ahora? 

No tengo ningún consejo, si yo supiera que se puede hacer ya lo haría. Pero no lo se. Te 

engañaría si te dijera donde esta la solución de este tema, pero no lo sé. 
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ANNEX 4. ABREVIATURES 
 

AVV   Associació de veïns i veïnes 

AAVV  Associacions de veïns i veïnes 

AC   Acció comunitària 

CAP   Centre d’Atenció Primària 

PDC   Pla de Desenvolupament Comunitari 

PC   Pla Comunitari 

TN   Trinitat Nova 

AMPA  Associació de pares i mares 

NB   Nou Barris 

EAP   Equip d’Assessorament Psicopedagògic 

 

Altres: 

En el context de les entrevistes apareixen algunes paraules abreviades: 

Prospe: fa referència al barri de La Prosperitat 

Trini: fa referència al barri de Trinitat Nova 

 

 

 

	


