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RESUM 

 
 
La base productiva de la ciutat de Barcelona i també de l’entorn metropolità han experimentat 
una profunda transformació al llarg dels darrers anys, evolucionant des d’una economia 
industrial cap a una economia basada en activitats caracteritzades per la utilització intensiva 
de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i per ser denses en coneixement. 
Aquestes activitats representen el sector amb un major creixement i potencial de generació de 
riquesa a les economies més avançades del món. 
 
Amb l’objectiu d’integrar-se plenament en la nova revolució tecnològica, Barcelona ha apostat 
per incentivar la implantació i el desenvolupament de les noves activitats productives al 
Poblenou mitjançant el projecte 22@barcelona, que a través del planejament urbanístic crea 
les condicions d’entorn i d’estructura urbana necessàries. Entre els requeriments més 
destacats cal citar la necessitat d’unes infraestructures avançades de telecomunicacions, 
energia i transport. 
 
A banda de la seva centralitat metropolitana, el Poblenou reuneix un conjunt notable 
d’elements que el fan apte per donar suport a aquesta transformació com són ara: la seva 
trajectoria en la història industrial de la ciutat, el teixit productiu existent, la bona 
accessibilitat i l’estructura urbana d’eixample. 
 
El procés de renovació també comporta l’adopció de polítiques econòmiques de promoció i la 
introducció d’una nova filosofia de conjunt que aposti per afavorir més directament la 
innovació (amb la creació de zones especialitzades en recerca, formació i espai d’incubadores 
d’empreses), incorporant la qualitat mediambiental, la qualitat de vida i la sostenibilitat com a 
factors de producció decissius. 
 
D’altra banda, la renovació del districte industrial del Poblenou respon a una segona 
estratègia: la remodelació d’un àrea industrial amb una situació central a la ciutat que, 
malgrat la resolució d’algunes de les qüestions bàsiques durant el procés inversor generat amb 
motiu dels Jocs Olímpics, presentava en el moment de l’el·laboració del planejament un estat 
infraestructural clarament deficient.  
 
L’instrument que ha fet possible la renovació de l’àmbit del Poblenou és la Modificació del Pla 
General Metropolità per a la renovació dels sòls industrials del Poblenou, planificant la dotació i 
viabilitat d’execució de les noves infraestructures com un dels elements bàsics mitjançant el 
Pla Especial d’Infraestructures. 
 
Aquest, planteja un sistema d’infraestructures avançades basat en les necessitats principals 
del procés de transformació, entre les que destaquen la major eficiència tecnològica de les 
xarxes i serveis que han de recolçar la implantació de noves activitats @, una millor adeqüació 
de la infraestructura urbana a criteris de sostenibilitat, pe rmetre un desplegament eficaç, en 
molts dels serveis sota els criteris de la liberalització, i la consecució d’una elevada qualitat 
ambiental, del paisatge urbà i de la mobilitat. 
 
Finalment, cal resaltar que la concepció d’un sistema d’infraestructures avançat com el que es 
proposa en l’àmbit objecte d’estudi és totalment imprescindible per tal de possibilitar els 
objectius planejats. Malgrat el seu cost és elevat, les infraestructures urbanes constitueixen el 
capital fix de la ciutat i en aquest sentit s’han de considerar com una inversió rentable. 
 
 
 


