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6. CONCLUSIONS. REALITATS DEL 22@ 
 
 
La revolució que des de fa uns anys està suposant el desenvolupament accelerat de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) afecta les nostres societats en 
tots els aspectes que les composen: econòmics, laborals, socials i culturals. Per a 
mantenir-se al capdavant de la xarxa de ciutats metropolitanes, Barcelona ha de saber 
adaptar-se a aquests canvis tot adequant la seva especialització productiva, integrant-hi 
les noves TIC, i intensificar la seva especialització en activitats denses en coneixement.  
 
Per aquest motiu Barcelona ha impulsat un projecte com el del pla 22@, per a la 
transformació d’un barri on la seva principal activitat econòmica, la indústria, havia 
quedat obsoleta, en un innovador centre productiu destinat a la concentració i el 
desenvolupament d’activitats intensives en coneixement (activitats @).  
 
La MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou ha estat l’eina amb 
què l’Ajuntament de Barcelona ha promogut aquesta iniciativa, que es caracteritza per 
la creació de la nova clau urbanística 22@. Aquesta permet la combinació de diferents 
usos i per tant la convivència d’espais productius ben diversos amb espais residencials i 
el desenvolupament del comerç de proximitat. S’aprofita per a regularitzar un gran 
nombre d’habitatges que estaven fora d’ordenació i tot sempre amb l’objectiu de dur a 
terme la transformació física del territori però integrant els elements d’identitat històrica 
del barri. 
 
La complexitat que tot això suposa dóna peu al que al meu parer és la principal 
característica d’aquest sistema de planejament, que és, tal com s’ha vist en el capítol 2, 
la flexibilitat que demostra en molts aspectes: sense imposar condicions morfològiques 
de les transformacions (forma dels edificis), combinant iniciatives públiques i privades; 
i creant diferents modalitats de plans derivats que s’adapten als requeriments necessaris 
per a la diversitat de projectes que s’hi volen dur a terme.  
 
D’altra banda, l’atracció d’activitats de nova generació exigeix disposar d’una gran 
centralitat, bones infrastructures i un entorn urbà de qualitat. Per aquest motiu s’aprova 
el PEI del 22@, per a fer una reurbanització completa del sector que es realitzarà sota 
criteris de sostenibilitat, amb una visió integral de tots els serveis, una reestructuració i 
jerarquització de la xarxa viària que contribuirà a millorar considerablement 
l’accessibilitat al sector, un nou model d’ordenació del subsòl (nou sistema xarxes 
troncals i galeries de serveis transversals als carrers que uneixen les illes entre sí), i una 
reconsideració dels espais públics i privats comunitaris com a suport de les 
infrastructures. La incorporació de les infrastructures que habitualment ocupen la via 
pública als nous espais a l’interior de les illes allibera els carrers dels serveis urbans i 
contribueix a dotar el sector de l’entorn de qualitat que demana.   
 
 
Amb tots aquests projectes Barcelona està portant a terme un gran projecte de marketing 
a tres nivells diferents. D’una banda l’interessa vendre’s a sí mateixa davant l’escenari 
internacional, per a consolidar-se com una de les principals plataformes impulsores en 
la innovació i economia del coneixement. D’altra banda, i perquè això mateix sigui una 
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realitat, l’interessa vendre’s davant el panorama d’empreses i societats dedicades 
principalment a les TIC, per la qual cosa ha d’oferir un entorn adequat i atractiu, on la 
seva implantació es pugui realitzar sense traves administratives, i que gaudeixi de tots 
els requeriments necessaris. En tercer lloc, Barcelona ha de saber vendre el projecte 
davant de la seva gent i més concretament davant els habitants del Poblenou, que van 
veient dia a dia com el seu entorn es va transformant, les seves xarxes van renovant i es 
millora l’accessibilitat i l’espai públic.  
 
Però a banda de les eines de planejament adequades, Barcelona ha de fer visibles 
aquesta voluntat de fer-se atractiva davant de tots aquests agents, i per tant és 
fonamental l’impuls d’iniciatives d’atracció d’activitat com els que s’han explicat al 
capítol 3.2. Projectes com el 22@Campus i el 22@TIC es dirigeixen principalment a les 
empreses dedicades al sector de les TIC i les activitats denses en coneixement, però 
d’altres com el 22@Poblenou es centren en dotar el barri de cohesió social i apropar als 
seus habitants l’ús de les tecnologies i el coneixement de les diferents activitats @. 
 
El resultat d’aquest projecte de marketing no es pot sinó valorar positivament atenent a 
les dades objectives que s’han produït en aquests primers anys de desenvolupament del 
pla 22@. Des de la seva posada en marxa, s’ha iniciat la renovació de més del 50% de 
les àrees industrials del Poblenou, mitjançant 40 plans de millora urbana, que han 
permès posar en el mercat 1.240.420 m2 de sostre per a nous espais productius, els quals 
per la seva banda concentraran el 60% de la oferta prevista en Barcelona pels propers 
anys. 
 
Pel que fa la resposta donada per les empreses del sector de les TIC, des de la seva posta 
en marxa, el projecte 22@ ha permès la implantació de més de setanta noves empreses i 
institucions en el districte, de les quals més d’un 88% corresponen a activitats intensives 
en coneixement. 
 
Les previsions, doncs, s’estan acomplint, i amb l’execució del pla 22@ s’incrementaran 
entre 100.000 i 130.000 els llocs de treball del sector, i el Poblenou passarà de 
concentrar el 4% de l’activitat econòmica de la ciutat, a concentrar-ne més del 15%.   
 
 
Pel que fa el procés de desenvolupament i implantació del PEI durant aquesta primera 
etapa d’execució, els aspectes explicats en el capítol 4 d’aquesta tesina assenyalen una 
sèrie de realitats del 22@ que no es poden passar per alt.  
 
Primer de tot remarcar el fet de la dependència del sector privat en la planificació del 
desenvolupament del PEI, que obliga a adaptar-se als requeriments i previsions de les 
diferents promocions de l’àmbit. Una realitat que dificulta el procés d’implantació del 
PEI i que provoca situacions tan incongruents com la que s’ha explicat de la 
urbanització de carrers en 2 fases: una per estendre les noves xarxes de serveis, i l’altra 
per fer la urbanització superficial del carrer. Així, la tesi bàsica del PEI d’avançar-se al 
procés edificatori no sempre es pot acomplir i el desenvolupament del pla es realitza 
sense un ordre lògic. 
 
Una altra realitat és la renúncia que hem vist que s’ha hagut de fer a tantes propostes 
claus del PEI. La reordenació de la xarxa viària passava en gran part per la diferenciació 
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claríssima entre eixos primaris i secundaris, diferenciació que s’apreciava principalment 
en la distribució d’amples de carrils en secció, i que al mateix temps es podia justificar 
per l’arrodoniment dels xamfrans, que permetia l’acumulació en la superfície guanyada 
pels xamfrans dels elements que es troben a la vorera. Renunciar a aquesta proposta 
trencadora ha suposat modificar l’ample dels carrers, i renunciar a una de les més 
visibles diferenciacions entre carrers de les dues xarxes. 
 
Una altra renúncia, com la del bus circulant només pels eixos primaris i amb previsió 
d’en un futur aconseguir un funcionament ortogonal i global de tota la xarxa de busos 
de la ciutat de Barcelona, és un altre fet a destacar dels que s’han modificat respecte les 
propostes del PEI.  
 
D’altres casos, com les millores referents al servei de taxi, sobre les que encara s’està 
lluny d’aplicar-se’n cap de les propostes, o el desdoblament de boques de metro en les 
estacions, que de moment es troben només en fase de projecte, són aspectes que encara 
estan per desenvolupar i que probablement es realitzaran en una segona etapa del pla. 
 
De l’altre costat, però, en aquesta primera etapa s’ha pogut definir un gran nombre 
d’aspectes claus entre els que destaquem la definició dels diferents elements que 
composen les xarxes de serveis, per tal que el sistema de xarxes troncals, galeries de 
serveis i xarxes perimetrals proposat en el PEI es pugui dur a terme d’una manera 
integrada i ordenada.  
 
Amb aquestes definicions de les diferents canalitzacions que recorreran els carrers del 
22@, i d’altres aspectes com són la definició dels sistemes d’enllumenat o xarxes de reg 
seguint un mateix model que es va repetint al llarg de l’àmbit, s’aconsegueixen els 
propòsits del PEI d’obtenir una xarxa de serveis sostenible, ordenada i que allibera 
l’entorn de les molèsties ocasionades per la implantació tradicional de xarxes de serveis. 
 
Evidentment no s’ha de perdre de vista, i val recordar-ho en aquest punt, que estem 
parlant constantment d’una eina de planejament on es defineixen traçats i 
especificacions de les xarxes de serveis futures. S’ha de tenir consciència que els 
problemes sorgeixen a l’hora d’executar-les i trobar-se amb els serveis o d’altres 
elements ja existents i en funcionament. Però en aquest moment s’han executat o s’està 
en procés d’execució d’un 20% de la urbanització dels carrers de l’àmbit, i pel que fa 
l’ordenació del subsòl de moment no s’ha hagut de fer cap renúncia al sistema proposat 
pel PEI. 
 
 
De l’exercici realitzat en aquesta tesina consistent en l’aplicació de les teories del PEI 
del 22@ i l’extensió de les xarxes que s’hi descriuen a un àmbit superior com és el del 
Campus Universitari de Llevant se’n poden extreure igualment algunes conclusions. 
 
D’una banda es constata que un equipament com és un campus universitari és clarament 
un equipament dels anomenats @, tot i no pertànyer estrictament a l’àmbit del 22@. Per 
aquest motiu, un aspecte que convida a la reflexió és el fet que en el planejament que 
afecta l’àmbit del Campus Universitari de Llevant, aprovada la seva última modificació 
l’any 2004, posteriorment a l’aprovació del PEI i a que aquest hagués començat la seva 
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andadura, i tenint en compte a més a més la proximitat entre els dos àmbits, no s’hagin 
aplicat directament tot el disseny de xarxes descrits en el PEI del 22@. 
 
La proposta que he realitzat, d’altra banda, certifica que la proposta de xarxes del PEI, 
sobretot pel que fa el disseny de les xarxes d’energia i telecomunicacions, amb el 
sistema de prismes troncals, galeries de serveis i anelles perimetrals a cada illa, és 
flexible i fàcilment aplicable a altres àmbits, ja siguin consolidats o no. Per tant, si es 
comprova l’èxit d’aquests plantejaments, es podrà pensar en que aquest nou model 
d’urbanització pugui ser estès per tota la ciutat i fins i tot ser exportat a d’altres àrees 
d’arreu del món.  
 
Els sistemes introduïts pel PEI superen en la teoria els problemes detectats del sistema 
tradicional de les xarxes, introduint un sistema que es ven com a sostenible i integrat. A 
la pràctica, és potser massa aviat per detectar si aquest sistema serà completament 
eficient o no. Fins que el pla del 22@ no estigui molt més avançat, i sobretot degut als 
factors restrictius que hem explicat que obliguen a que el desenvolupament del PEI no 
es produeixi tot l’ordenat que seria desitjable, no es podrà veure l’eficiència del conjunt 
de xarxes. Tanmateix, a la tesina hem vist igualment que el mateix planejament es va 
adaptant com pot a aquestes necessitats requerides pels agents privats i, per tant, sembla 
raonable ser optimista en el bon funcionament del conjunt. 
 




