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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓ 
 
Barcelona s'ha proposat una nova fita: integrar-se plenament en la nova revolució 
tecnològica, afrontant el repte que suposa l'economia del coneixement. El Poblenou, 
principal nucli de la industrialització espanyola durant el segle XIX, es proposa avui 
com a la principal plataforma econòmica i tecnològica de Barcelona i Catalunya.  
 
La Barcelona real, definida per un mercat de treball que abasta pràcticament dos milions 
de llocs de treball i en la que hi viuen 4,3 milions d'habitants, és la sisena Regió 
metropolitana de la UE en dimensió demogràfica i exporta el 22,5% del conjunt de béns 
industrials i no industrials d'Espanya [1]. La xarxa de ciutats metropolitanes, 
encapçalada per Barcelona, està canviant ràpidament la seva especialització productiva: 
pràcticament dues terceres parts de les seves exportacions són avui de béns d'intensitat 
tecnològica alta o mitjana-alta. El futur de la seva capacitat competitiva depèn 
críticament de la capacitat d'integrar les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació, i d'intensificar les activitats terciàries-industrials denses en coneixements. 
El municipi de Barcelona actua com a servidor central d'una regió metropolitana 
polinucleada i com a capital de Catalunya, un país fonamentalment urbà. Per preservar 
el seu protagonisme econòmic i ocupacional cal intensificar la seva especialització en 
activitats denses en coneixement. 
 
L'estratègia econòmico-urbanística tradicional de Barcelona ha partit de la base de que 
l'activitat econòmica predominant era la manufactura, i que la zonificació d'usos en el 
municipi central de la metròpoli calia que preservés les activitats manufactureres. El 
trànsit d'un model industrial manufacturer a un model adaptat a l'economia del 
coneixement ha aconsellat revisar en profunditat les determinacions urbanístiques de les 
antigues àrees industrials del Poblenou -zones 22a del Pla General Metropolità de 1976-. 
L'adequació del marc normatiu s'ha materialitzat en la Modificació del Pla General 
Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou (MPGM), aprovada 
el 27 de juliol de 2000, que genera les condicions favorables per estimular i atreure 
activitat econòmica de nova generació.  
 
Aquestes activitats demanden centralitat, bones infraestructures i un entorn urbà de 
qualitat. La MPGM canvia les característiques de la regulació urbanística de la zona 
industrial, substituint l'antiga qualificació urbanística 22a per la moderna 22@; regula 
els usos i la intensitat d'edificació; estableix els incentius per a la transformació i per 
atreure les activitats @ -denses en coneixement-; crea la nova qualificació d'equipament 
7@, que permetrà construir les infraestructures del coneixement; defineix uns nous 
estàndards d'urbanització i preveu, amb el Pla Especial d'Infraestructures, la 
reurbanització completa del sector; estableix els deures dels propietaris de sòl i 
determina les formes i mecanismes de planejament derivat (Plans Especials) per fer 
possible la transformació. 
 
El projecte permetrà, al llarg de la seva d'execució -15/20 anys- construir 3.200.000 m² 
de nou sostre i sostre rehabilitat per a usos productius, entre 3.500 i 4000 nous 
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habitatges sotmesos a algun règim de protecció, obtenir 220.000 m² de sòl 
aproximadament per a nous equipaments i zones verdes, i augmentar entre 100.000 i 
130.000 els llocs de treball localitzats a la zona. 
 
Estem davant d’un projecte de marketing on, per a poder mantenir-se al capdavant de 
les ciutats europees més dinàmiques i impulsores dels canvis en els àmbits econòmics, 
socials, territorials i tecnològics, Barcelona ha de vendre ciutat i atraure tots aquells 
inversors i empreses pertanyents al sector de les Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC). Per això mateix, el Pla del 22@ genera una nova qualificació 
urbanística que engloba una gran diversitat d’usos per a tot el territori a transformar i, en 
comptes de qualificar novament, parcel·la a parcel·la, amb les qualificacions existents, 
permet agilitzar els processos de tramitació urbanística, planificar la dotació i viabilitat 
d’execució de les noves infraestructures necessàries per a aquesta nova àrea d’activitat i 
estructurar la nova subzona 22@.  
 
El Pla d’Infraestructures que l’acompanya, per la seva banda, prioritza els criteris de 
sostenibilitat, incorporant al mateix projecte aspectes com ara el control de la 
contaminació acústica i l’estalvi energètic, a més de plantejar previsions relatives a la 
mobilitat, l’energia, les comunicacions, el cicle de l’aigua i la recollida i el reciclatge de 
residus. A més, està prevista la creació de noves zones verdes i equipaments ciutadans, 
d’acord amb les necessitats sorgides de la transformació.  
 
 
1.2 OBJECTIUS DE LA TESINA  
 
Aquesta tesina persegueix principalment 3 objectius, 
 
Primerament es realitzarà una anàlisi del pla del 22@ i de com aquest serveix d’eina per 
a la transformació d’un districte industrial que ha quedat obsolet en un districte amb 
nous usos del sòl per al desenvolupament de les noves activitats @. En aquest punt es 
farà especial atenció a aquelles propostes més innovadores del PEI i que doten el sector 
d’aquest sistema d’infraestructures urbanes modern i sostenible. 
 
El segon objectiu és doble. D’una banda es vol fer una fotografia de l’estat del pla del 
22@ a l’any 2005. Es farà una explicació d’en quin punt es troba des de la seva posta en 
marxa, què s’ha fet i com s’ha anat organitzant la transformació del districte del 
Poblenou. Es veurà també com s’ha enfocat el procés de marketing del projecte i del 
nou districte per tal d’atraure el major nombre possible d’empreses dedicades al sector 
de les noves tecnologies. 
 
D’altra banda es vol fer un seguiment del desenvolupament i el procés d’implantació del 
PEI, tot parant especial atenció a aquells aspectes que han suposat un problema o han fet 
renunciar a algun dels objectius contemplats en el PEI. Aquesta anàlisi es farà amb un 
ull crític respecte d’aquelles propostes que s’han hagut d’abandonar o d’aquelles 
decisions que s’hagin pres posteriorment a l’aprovació del PEI. 
 
Per últim, el tercer objectiu consisteix en fer un exercici on s’intentarà estendre les 
teories del PEI a un àmbit superior al del 22@. Es proposa veure com es podrien 
estendre les noves xarxes definides a un sector proper com és del futur Campus 
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Universitari de Llevant, just a sobre del recinte del Fòrum 2004, que, tot i la seva 
proximitat al 22@ i tractar-se d’un edifici dedicat al coneixement i el desenvolupament 
de les noves tecnologies (un equipament @), en el seu planejament les xarxes de serveis 
urbans es troben definides seguint el model tradicional i no s’apliquen les novetats 
aportades pel PEI del 22@.  




