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CAPÍTOL 1 

 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 
 
 
1.1 . INTRODUCCIÓ 
 
Actualment, el món està vivint unes transformacions molt importants, centrades al 
voltant de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que estan canviant el 
model industrial per un altre on la generació, el processament i la transmissió de la 
informació es converteixen en les fonts fonamentals de la productivitat i esdevenen els 
actius més importants de les empreses i organitzacions.  
 
A més, la nova economia es caracteritza per desenvolupar-se en un marc 
internacional, tenir  un caràcter global i organitzar-se al voltant de les xarxes de 
ciutats. Al mateix temps, aquest marc internacional genera una interdependència 
cada vegada més gran entre les àrees urbanes i atribueix a la competència entre 
ciutats un caràcter planetari. D’aquesta manera, les ciutats treballen més que mai per 
destacar els seus punts diferencials i les seves avantatges competitives. 
 
En el nou context, la ciutat i el territori ja no poden ser entesos com el contenidor d’un 
conjunt de recursos que poden ser explotats i transferits il·limitadament. La idea de la 
ciutat com a suport físic de les activitats econòmiques deixa pas a la imatge de 
territori com un element més que influeix en la capacitat competiva del sistema 
socioeconòmic que acull. 
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La societat del coneixement pot tenir en les ciutats la seva punta de llança. Això 
implica que la ciutat ha d’esdevenir un centre de gestió estratègica en el marc d’una 
economia global. La primera condició indispensable, imposada per la globalitat, és 
existir en el mapa, ser un punt de referència i un pol d’atracció. Per aconseguir-ho, els 
centres urbans han d’invertir en: conceptes, capacitats i connexions. Cal estimular les 
idees per aconseguir innovació i creativitat (conceptes), fomentar l’aplicació i la difusió 
de les experiències i els coneixements i garantir les capacitats de producció i consum 
(capacitats) i disposar de les vies de comunicació i accés als altres pols mundials 
d’activitat per assegurar les relacions amb la resta del món (connexions). 
 
La ciutat del coneixement està en un procés evolutiu. Per reconfigurar-se s’ha de 
saber moure en la nova situació i conduir el procés que porta d’una estructura 
productiva basada en activitats industrials a una estructura que dependrà fortament 
de les activitats basades en l’intercanvi de coneixements, l’aplicació de sabers i 
l’existència d’agents diferents en un mateix procés. 
 
Aquesta nova estructura necessita uns entorns adequats que facilitin la dinàmica 
d’intercanvi i d’aprenentatge i dinamitzin l’activitat innovadora que demana la societat 
del coneixement; espais que difereixen en molts aspectes dels que fins ara han 
necessitat les empreses industrials i de serveis tradicionals. Entre els requeriments 
més importants figuren l’accessibilitat a les principals xarxes viàries, disponibilitat 
d’oficines i espais, la qualitat de vida, la qualitat i disponibilitat de mà d’obra 
qualificada, infraestructures de serveis i telecomunicacions, investigació i 
desenvolupament, etc. 
 
Per aquesta raó i amb l’objectiu d’esdevenir una ciutat competitiva i atractiva per a la 
implantació d’activitats econòmiques de nova generació, Barcelona ha apostat per 
transformar el barri industrial del Poblenou en un districte tecnològic basat en la 
ciutat del coneixement. 
 
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 
(aprovada per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona per acord de 27 
de joliol de 2000), que es basa en la voluntat d’una actuació unitària en tot el sector, 
fet que es tradueix d’entrada en la creació d’una nova qualificació d’activitats, 
anomenada 22@. 
 
La memòria de la modificació del PGM aporta dos arguments per explicar la necessitat 
d’un pla d’infraestructures avançat per a tota l’àrea d’actuació. En primer lloc parla 
de dèficit del teixit existent al Poblenou. Però a més, i aquest es el segon argument, es 
pretén que l’àmbit sigui avançat en tecnologies de la informació, fet que exigeix un 
sistema d’infraestructures avançat i fàcilment adaptable als canvis tecnològics futurs. 
Es tracta doncs d’un requeriment fonamental. 
 
Basant-se en aquests dos arguments s’aprova un Pla Especial d’Infraestructures 
específic per al sector (PEI, aprovat el 27 d’octubre de 2000) que va més enllà i 
planteja unes infraestructures que han de ser l’element diferencial del districte, de 
manera que s’eleva l’estàndard d’urbanització definit per la legislació. 
 
Al marge de dotar tot el sector amb infraestructures avançades, aquest Pla vol donar 
resposta a un objectiu innovador en el seu plantejament: la millora de la qualitat de 
l’espai públic. Per això s’aposta per la supressió de la servitud que representa 
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actualment l’extensió de les diferents xarxes, internalitzant els serveis dins de les 
illes. Per fer-ho possible s’aborda per primera vegada una ordenació del subsòl, es 
dissenya un sistema de galeries de serveis i canalitzacions que les uneixen i es 
diferencia clarament l’espai públic del privat. 
 
 
  
1.2. OBJECTIUS 
 
Aquesta tesina té com a principal objectiu l’anàlisi del procés de renovació del districte 
industrial del Poblenou que es fonamenta en una doble estratègia: d’una banda la 
recuperació d’una zona degradada i obsoleta situada al centre de la ciutat i d’altra, 
possibilitar la implantació i desenvolupament de les activitats basades en la nova 
economia. Aquest anàlisi es realitza fent especial atenció a les noves infrastructures 
previstes, tant pel que fa a les xarxes de serveis urbans com a les infraestructures de 
transport. 
 
Es realitza un anàlisi global de la transformació. Primerament mitjançant una 
introducció a la ciutat del coneixement. En aquest  capítol es mostra la relació entre 
revitalització econòmica i urbanística a partir de l’estudi dels requeriments que 
plantejen les noves activitats econòmiques en referència a l’entorn i l’estructura 
urbana. D’altra forma, es tracta d’aprofundir en l’objectiu i la necessitat de la 
transformació proposada.  
 
Al capítol següent, s’analitzen les característiques més significatives i innovadores 
plantejades en la transformació del sector mitjançant el planejament urbanístic. En 
segon lloc, es fa un anàlisi dels diferents actors urbans implicats en el procés de 
transformació i, finalment, es realitza un anàlisi crític indicant les contradiccions i 
realitats amagades dins el discurs realitzat per l’Ajuntament de Barcelona en la 
justificació del projecte “Barcelona, Ciutat del Coneixement”. 
 
Posteriorment, s’estudia el principal objectiu de la tesina: la justificació de com el nou 
model de xarxa proposat al 22@ permet assolir els objectius de la transformació, 
donant satisfacció als requeriments de la nova ciutat del coneixement com ara una 
major eficiència tecnològica, criteris de sostenibilitat i qualitat mediambiental entre 
d’altres. 
 
Finalment es realitza un anàlisi de la xarxa de climatització centralitzada, una de les 
xarxes més innovadores implantades al districte 22@. Més concretament, s’analitzen 
les pèrdues tèrmiques en les canonades de distribució d’aigua calenta en relació als 
principals paràmetres de disseny. La motivació d’aquest estudi es fonamenta en què 
les pèrdues tèrmiques representen el principal inconvenient des del punt de vista de 
l’eficiència d’aquesta nova tecnologia. 
 
  
 
 


