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CAPÍTOL 3 

 

EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL DISTRICTE INDUSTRIAL 
DEL POBLENOU 

 
 
 
3.1. MARC HISTÒRIC RECENT 
 
 
El districte del Poblenou, antigament Sant Martí de Provençals, va sofrir als anys 
setanta i als primers vuitanta, un procés accelerat de desindustrialització com a 
conseqüència de la important crisi econòmica que va tenir lloc i, com a conseqüència 
d’aquest fet, el barri va sofrir una degradació progressiva. 
 
La situació canvia arran de la designació el 1986 de Barcelona com a seu dels Jocs 
Olímpics de 1992. El Poblenou es veu afectat directament. La construcció de la Vila 
Olímpica implica la transformació d’una de les seves zones industrials, concretament 
la d’Icària, i tot un seguit de projectes completen aquesta intervenció central: el 
trasllat de les vies costaneres, la construcció de la ronda del Litoral, la recuperació de 
les platges, la creació dels parcs del Litoral i del Poblenou cobrint la ronda, i la millora 
i el cobriment del col·lector del Bogatell. 
 
A la dècada dels nouranta s’afegeixen altres projectes que afecten l’entorn del 
Poblenou i li atorguen un caràcter cada cop més central. Grans equipaments com 
l’Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Més 
recentment, l’obertura de la Diagonal fins al mar. Aquesta actuació té un gran impacte 
i afavoreix la reurbanització d’extenses àrees anteriorment industrials. No obstant 
això, el teixit urbà intern del sector no es va renovar trobant-se a finals de la dècada 
dels noranta en un estat de penúria infraestructural.  
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En el terreny productiu, la situació estava dominada per un profund procés de 
desindustrialització que havia començat dècades abans. La mateixa normativa del 
PGM (1976) impedia qualsevol transformació amb l’objectiu de revitalitzar la zona 
degut a la rigidesa amb què definia el tipus d’activitats permeses. 
  
Amb aquesta situació urbanística i productiva es va fer evident la necessitat d’una 
actuació urbanística per a les àrees del Poblenou qualificades d’industrials (22a en la 
denominació del Pla General Metropolità) sobre les que encara no s’havia actuat. 
 
 
 

 
Fig. 3.1 i 3.2 Obsolescència funcional. Període 1960 – 1990 (Font: 22@barcelona) 

 
 

 
Fig. 3.3 La recuperació del litoral. Període 1986 – 1992 (Font: 22@barcelona) 
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Fig. 3.4 L’apertura de l’Avinguda Diagonal. 1996 – 1999 (Font: 22@barcelona) 

 
 
 
 
3.2. LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ 
 
La Modificació del Pla General Metropolità té per àmbit els sòls industrials del 
Poblenou i preveu com a objectiu fonamental la seva transformació en el nou Districte 
d’Activitats 22@barcelona, dedicat a les indústries de la nova economia, és a dir, 
activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.  
 
Es tracta del procés de transformació urbanística més important plantejat en la ciutat 
en els ultims anys i probablement, el darrer d’aquesta magnitud perque el Poblenou  
és l’última gran zona de la ciutat que per la seva baixa densitat urbana pot 
desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. 
 
La proposta urbanística es basa principalment en l’eliminació de la restricció de la 
qualificació urbanística de sòl industrial que el Pla General Metropolità atribuïa al 
Poblenou, en la planificació de la dotació i en la viabilitat d’execució de les noves 
infrastructures necessàries per a aquesta nova àrea de centralitat.  
 
El procés de planejament va requerir, atesa la complexitat del tema, la realització de 
nombroses consultes i sessions de treball amb institucions i professionals de la 
indústria, l’economia, les anomenades TIC, i la cultura, per tal de perfilar degudament 
la vocació d’aquest sector del Poblenou i la regulació de l’aspecte nuclear de la 
modificació: la subzona d’activitats clau 22@. 
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La Modificació del Pla General Metropolità fou aprovada definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona per acord de 27 de juliol de 
2000. 
 
 
3.2.1 EIXOS BÀSICS DE LA TRANSFORMACIÓ 
 
La Modificació del Pla Metropolità (MPGM) per a la renovació dels sòls industrials del 
Poblenou, per tal de fer possible l’objectiu fonamental de transformació, conté les 
següents determinacions [9]: 
 
 
a) complexitat i mescla d’usos 
 
La complexitat urbana en l’àmbit normatiu és la barreja d’usos del sòl dins l’àrea 
d’actuació. Els usos productius i comercials conviuen amb els residencials i els 
equipaments. També dins el sector productiu es posa de manifest la barreja: les 
activitats intensives en l’ús de la tecnologia i informació conviuen amb empreses 
industrials tradicionals i amb les oficines. 
 
 
b) dotacions vinculades al sistema productiu (equipaments 7@) 
 
Amb la mateixa argumentació del punt anterior sobre la barreja d’usos, es planteja la 
coexistència de dos tipus d’equipaments: els tradicionals vinculats a l’habitatge i els 
equipaments 7@ destinats al sector productiu. 
 
La col·laboració entre els sectors públic i privat és empíricament una de les formes 
més rendibles d’innovació en la societat del coneixement. Especialement, les relacions 
universitat-empresa. La previsió dels equipaments 7@ cobreix les necessitats d’espai  
en què es concreten aquestes associacions. 
 
Els nous equipaments tenen com a funció principal la investigació i la difusió del 
coneixement. També evitar la fractura digital, instruïnt a la població en les noves 
tecnologies. 
 
 
c) vincle edificabilitat-usos (activitats @) 
 
Aquest punt consisteix en un dels aspectes més innovadors de la modificació. 
Consisteix en assignar edificabilitats variables depenent de l’ús previst. 
 
Es parteix d’una edificabilitat de 2 m2 sostre/m2 sòl, definida per el PGM del 1976 en 
aquest àmbit. 
 
La modificació incrementa en 0,2 m2 sostre/m2 sòl l’edificabilitat general de tot 
l’àmbit. La justificació d’aquest primer increment te a veure amb la necessitat d’una 
major densitat edificatòria de les noves activitats. 
 



                                                          Capítol 3. El procés de renovació del districte industrial del Poblenou               
 

33

 

A l’edificabilitat general s’afegeix un 0,5, i s’arriba als 2,7 m2 soster/m2 sòl, per les 
activitats @. La normativa promociona així la noves activitats (major rendibilitat del sòl 
per als promotors).  
 
Finalment, es proposen dos increments addicionals en el coeficient d’edificabilitat. Un 
increment de 0,3 m2 sostre/m2 sòl, sota titularitat pública i amb destinació a 
habitatge protegit. I un coeficient complementari de 0,2 en àrees impulsades 
directament per l’Ajuntament, destinat a serveis tècnics, aparcament i habitatge. En 
aquest cas l’edificabilitat arriba al seu punt màxim, que és de 3,2 m2 sostre/m2 sòl. 
 
 
d) densificació 
 
L’augment en el coeficient d’edificabilitat comporta una redensificació de tot el sector. 
Aquesta provoca la creació d’un teixit urbà complet, ric i complex. 
 
 
e) flexibilitat de la transformació 
 
Es planteja un desenvolupament flexible, que permeti la seva adaptació a les 
condicions concretes del territori al llarg del temps, atès que es tracta d’un 
planejament a mig o llarg termini. En la modificació del PGM, la flexibilitat es reflecteix 
en dos àmbits. 
 
En primer lloc en l’àmbit morfològic. La unitat d’actuació mínima és l’illa Eixample 
però la normativa no obliga a seguir la morfologia d’illa tancada amb pati central. 
 
En segon lloc en l’àmbit de desenvolupament. L’existència de plans públics i privats és 
un primer factor que afavoreix la flexibilitat normativa. L’Administració, per tal 
d’endegar el procés donant coherència al conjunt de l’actuació i evitar 
desenvolupaments no desitjats a zones sensibles del Poblenou, pren la iniciativa en 
determinades àrees del sector i configura els Plans especials d’iniciativa pública. La 
resta del sector es desenvolupa mitjançant plans d’iniciativa privada. 
 
La normativa també es mostra flexible a l’hora de fixar les activitats @ donant una 
definició àmplia. 
 
 
f) dotació d’infraestructures 

 
La concreció de les infraestructures i els serveis urbans de l’àmbit va requerir 
l’elaboració d’un Pla Especial d’Infraestructures que, a més a més, regula les 
determinacions necessàries sobre el subsòl. 
 
Constitueix un tema cabdal que s’analitzarà àmpliament al capítol següent. 
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3.2.2. REGULACIÓ DE LES NOVES ACTIVITATS 
 
La normativa del PGM per a les zones industrials està basada en activitats que 
utilitzen els processos productius tradicionals. Les característiques d’aquestes 
activitats, tot sovint molestes, perilloses o contaminants, impedeixen la seva 
convivència amb altres usos urbans. D’aquesta manera, per les zones industrials (clau 
22a) s’excluien tots els usos que no estaven directament vinculats amb la indústria. 
 
La MPGM preveu la creació d’una una nova qualificació, anomenada zona d’activitats, 
i que es defineix com a subzona de la zona industrial 22a, en tant que suposa una 
actualització de la regulació industrial en coherència amb les noves formes de 
producció. La nova zona té per objectiu possibilitar el desenvolupament de les noves 
activitats i també establir les mesures per engegar un procés de millora de la qualitat 
urbana del sector. 
 
 
3.2.2.1. L’ACTIVITAT @ 
 
El concepte d’activitat @ es defineix per la seva relació amb el nou sector de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions, amb la investigació, el disseny, la 
cultura i el coneixement. El contingut d’aquest concepte es precisa, amb la descripció 
de les característiques fonamentals que distingeixen aquestes activitats. 
 
La dificultat per definir amb precisió aquestes activitats, i també per el·laborar una 
relació completa d’activitats ha fet necesaria la creació d’una Comissió Tècnica amb 
competències per actualitzar la relació d’activitats @, i també per interpretar i valorar 
l’adequació de les propostes urbanístiques a aquest nou concepte. 
 
Al capítol 2 es presenta la relació d’activitats @ continguda a l’estudi sobre la Ciutat 
Digital realitzat per l’Institut Català de la Tecnologia [5]. 
 
 
3.2.2.2. EL RÈGIM D’USOS 
 
Els usos admesos han de permetre el desenvolupament de les noves activitats 
productives (activitats @), i també la configuració d’un teixit complex  que permeti 
dotar al sector de les característiques pròpies d’una àrea central. 
 
 
a) ús industrial. 
 
La convivència dels diversos usos exigeix la definició d’un marc de compatibilitat del 
qual han de quedar forçosament excloses les activitats industrials molestes, 
contaminants o perilloses. Es manté l’ús industrial que compleix el requisit anterior, 
definits en les Normes Urbanístiques de PGM com a categories primera, segona i 
tercera en funció de la seva compatibilitat amb l’habitatge. Les indústries de categoria 
tercera només s’admeten en planta baixa o inferior d’edificis no destinats a habitatges 
o quan es situen en edificis especialment condicionats per evitar molèsties, o en 
edificis separats dels habitatges o dels altres usos. 
 
Les activitats de transport i també les d’emmagatzematge de mercaderies, actualment 
amb una forta presència en el Poblenou, són incompatibles amb el nou model urbà 
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proposat degut a les molèsties que genera la circulació de vehicles de gran dimensió, 
la degradació de l’espai que provoca el transport de gran tonatge i la utilització 
extensiva de sòl degut a la tipologia de les instal·lacions. No obstant això, centrals de 
distribució de menor escala són necessàries per al bon funcionament d’el sector que 
es planteja. 
 
 
b) ús d’oficina 
 
L’admissió de l’ús d’oficines és necessària per possibilitar la implantació de les noves 
activitats. Malgrat això, la seva admissió directa i generalitzada podria donar lloc a 
una terciarització del sector no desitjada. 
 
Aquest ús s’admet només en operacions de transformació desenvolupades mitjançant 
Plans Especials. 
 
 
c) ús d’habitatge 
 
La nova situació de compatibilitat dels usos en aquest sector permet, com s’ha dit, la 
incorporació de l’habitatge en diverses circumstàncies i de forma limitada. L’interès de 
l’habitatge a les àrees  d’activitat contribueix a la cohesió del teixit urbà. 
 

a) Els habitatges dels edificis existents s’admeten de forma directa i sense cap 
tràmit de planejament. 

b) L’ampliació dels edificis anteriors s’admet en el cas que es persentin agrupats 
en fronts consolidats. 

c) Les operacions de transformació incorporaran de forma obligatòria un sostre 
corresponent al 0,3 m2st/m2s aplicat sobre parcel·la, destinat a l’habitatge en 
règim de protecció. 

d) La reutilització per a vivenda dels edificis industrials existents amb coeficient 
no superior a 2,2 m2st/m2s. 

 
El règim d’usos de la nova zona 22@ incorpora també la resta d’usos admesos de 
forma general en altres zones de la ciutat com són el comercial, residencial, sanitari, 
religiós i cultural, recreatiu i esportiu. No obstant, s’hi introdueixen limitacions, 
precisions o condicions específiques: 
 
d) ús comercial 
 
S’exceptuen els grans equipaments comercials. 
 
 
e) ús residencial 
 
S’admeten els edificis vinculats directament a les empreses instal·lades en la zona, que 
es destinin a l’allotjament temporal del personal, quan aquests s’incloguin en 
operacions de transformació desenvolupades mitjançant Pla Especial. 
 
 
 



                                                          Capítol 3. El procés de renovació del districte industrial del Poblenou               
 

36

 

3.3. EL PLANEJAMENT DE LA TRANSFORMACIÓ 
 
El Pla 22@Barcelona delimita inicialment sis àrees que es desenvolupen per iniciativa 
pública. Aquestes àrees o sectors són: 
 

- Llull – Pujades – Llevant 
- Perú – Pere IV 
- Campus Audiovisual 
- Parc Central 
- Eix Llacuna 
- Llull – Pujades – Ponent 

 
Aquests sectors constitueixen un àmbit d’actuació conjunt de 925.482 m2 de sòl i 
representen el 47% de l’àmbit total de la transformació. Aquestes sis àrees es van 
concebir per configurar els nous elements d’estructura urbana i actuen de motors en 
la transformació del barri, possibilitant la implantació d’activitats que puguin jugar un 
paper estratègic en la creació de noves dinàmiques del sector. 
 
Tanmateix, s’ha previst que la resta d’àmbits de la planificació no inclosos en aquestes 
sis àrees es puguin desenvolupar per iniciativa privada o pública. Es preveuen 
diferents tipus de plans: plans de mansana, plans de parcel·les de més de 2.000 m2, 
plans d’edificis industrials consolidats, plans d’edificis d’interés i plans de fronts 
consolidats d’habitatges. 
 
Es defineixen tres tipus d’actuacions que responen a una lògica tècnica, operativa i 
temporal diferent: 
 

- Obres estructurants. Són aquelles actuacions considerades com a bàsiques pel 
funcionament dels serveis i sistemes en tot l’àmbit del 22@ i que tanmateix, 
asseguren la connectivitat dels sis àmbits predeterminats. La seva execució es 
realitza de forma independent al procés de desenvolupament urbanístic 
pretenent així que la implantació dels serveis es realitzi amb anterioritat al 
procés d’edificació. Formen part d’aquest tipus d’actuació la reconstrucció dels 
carrers Badajoz, Llacuna, Bac de Roda, Llull i Bilbao. Actualment s’ha construït 
aproximadament el 55 % d’aquestes obres estructurants i està prevista la seva 
finalització a finals de l’any 2007. 
Aquestes actuacions es realitzen amb capital aportat per l’Ajuntament de 
Barcelona i representen una tercera part del pressupost del PEI. 
 

- Obres derivades. S’executen de forma paral·lela al desenvolupament 
inmobiliari. Fonamentalment consisteixen en la urbanització dels carrers 
perimetrals a les illes o edificis que es transformen i connectar-los a les xarxes 
estructurants.  
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3.3.1. LA RENOVACIÓ DELS SECTORS ESTRATÈGICS. 
 
a) Sector Llull – Pujades – Llevant 

 
La renovació d’aquest sector crea un nou eix d’activitat juntament amb Diagonal Mar i 
el Centre de Convencions Internacional de Barcelona. La ordenació unitària de les tres 
mansanes que configuren el front del carrer Llull garantitza la representativitat del 
conjunt i permet lliberar un gran espai lliure que connecta els jardins del centre del 
Poblenou amb el parc de Diagonal Mar.  
 
La mansana delimitada per l’Avda. Diagonal i els carrers Llull i Selva de Mar acogeix 
gran part de l’equipament que contribuirà a consolidar la vitalitat d’aquesta nova àrea 
de centralitat. 
 
Magnituds del projecte: 
Àmbit del Pla: 101.274 m2 de sòl. 
Activitat productiva: 121.594 m2 de sostre. 
Equipaments: 55.902 m2 de sostre. 
Habitatges protegits: 277 
Zones verdes: 15.746 m2 de sòl. 
 
Aprovació definitiva: 20 de desembre de 2002. 
 
Promotors: Metrovacesa, Grupo Kanda, Axa Real Estate, Servihabitat XXI, Bouygues 
Inmobiliaria. 
 
Noves empreses: Montblanc.  
 
 
b) Sector Perú – Pere IV 
 
La renovació de les set mansanes ubicades en l’extrem meridional del carrer Pere IV 
recupera el dinamisme històric d’aquest emblemàtic eix i permet crear un nou centre 
d’activitat adjacent a l’eix de Josep Pla, que connecta els grans equipaments del Front 
Litoral Besòs amb la futura estació intermodal de Sant Andreu-Sagrera.  
 
La flexibilitat del pla urbanístic permet adaptar els nous edificis als requeriments 
específics de funcionalitat i representativitat de cada iniciativa i recuperar per a nous 
usos els elements industrials més representatius. 
 
Magnituds del projecte: 
Àmbit del Pla: 107.072 m2 de sòl. 
Activitat productiva: 138.906 m2 de sostre. 
Equipaments: 19.176 m2 de sostre. 
Habitatges protegits: 154 
Zones verdes: 3.537 m2 de sòl. 
 
Aprovació definitiva: 14 de febrer de 2003. 
 
Promotors: Consorci de la Zona Franca. 
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Noves empreses: GTD Ingeniería de Sistemas y de Software, Impala Network Solutions, 
Tedelca Comunicaciones, Tecnosigns, Charmex Internacional, M3 Merchandising, 
Blue Moon, Mecco, Servi Grup Estudio, Comecha, Lasser, Ineslam, Barthes & Bold, 
Incontron, Blai Limousines, Inter Leather, Jofemar, Hustadt. 
 
 
c) Sector Campus Audiovisual 
 
La transformació d’aquestes sis mansanes ubicades al costat del futur centre cultural 
de la Plaça de les Glòries té l’objectiu de crear un conjunt d’espais de referència 
destinats a concentrar empreses i institucions vinculades al sector audiovisual. 
 
El principal equipament del Campus Audiovisual és el Parc Barcelona Media, un espai 
de 60.000 m2 en el que conflueixen moderns espais tècnics i oficines d’investigació i 
transferència tecnològica, formació universitària i continuada, serveis d’incubació 
d’empreses i espais residencials per emprenedors, estudiants i professors vinculats al 
sector audiovisual. 
 
Magnituds del projecte: 
Àmbit del Pla: 106.338 m2 de sòl. 
Activitat productiva: 116.384 m2 de sostre. 
Equipaments: 107.721 m2 de sostre. 
Habitatges protegits: 413 
Zones verdes: 27.714 m2 de sòl. 
 
Aprovació definitiva: 20 de juliol de 2001. 
 
Promotors: Universitat Pompeu Fabra, Grup Media Pro i 22@Barcelona (Media 
Complex), Layetana, Grupo Castellví, La Llave de Oro, Inso, Patronat Municipal de 
l’Habitatge. 
 
Noves empreses: Universitat Pompeu Fabra, Indra Sistemas. 
 
 
d) Sector Parc Central 
 
La renovació d’aquest sector crea un nou centre d’activitat davant del Parc Central de 
l’Avda. Diagonal. L’ordenació del conjunt garanteix la permeabilitat entre el gran verd 
central i els espais lliures intersticials. 
 
Mitjançant  aquest pla, els edificis més característics del conjunt passen a ser 
propietat municipal i es destinen a equipaments que afavoreixen la cohesió entre els 
nous usos productius i residencials i les activitats tradicionals del sector. 
 
Magnituds del projecte: 
Àmbit del Pla: 109.720 m2 de sòl. 
Activitat productiva: 181.133 m2 de sostre. 
Equipaments: 25.266 m2 de sostre. 
Habitatges protegits: 201 
Zones verdes: 11.048 m2 de sòl. 
 
Aprovació definitiva: 29 d’octubre de 2001. 
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Promotors: Grup Ricart, Realia Business, Servihabitat XXI. 
 
 
e) Sector Eix Llacuna 
 
L’apertura del carrer Llacuna fins el mar permet crear un potent eix d’activitat 
econòmica, equipaments i serveis en un entorn de gran vitalitat social i comercial. 
 
Aquest nou eix configura, conjuntament a la Rambla del Poblenou i el carrer de Marià 
Aguiló, un sistema triple de carrers de gran activitat en el cor del districte 22@ 
Barcelona, i constitueix un itinerari de connexió entre dos importants espais públics 
de Sant Martí: el Parc del Clot i el Parc del Litoral. 
 
Magnituds del projecte: 
Àmbit del Pla: 168.712 m2 de sòl. 
Activitat productiva: 170.149 m2 de sostre. 
Equipaments: 51.516 m2 de sostre. 
Habitatges protegits: 192 
Zones verdes: 16.631 m2 de sòl. 
 
Aprovació definitiva: 25 d’octubre de 2002. 
 
Promotors: Sentiu Product, Greco, Barcelonesa de Inmuebles, Construcciones Pai. 
 
Noves empreses: Ecotècnia, Gaes, Med Group. 
 
f) Sector Llull – Pujades - Ponent 
 
El Pla de Millora Urbana del sector Llull – Pujades – Ponent és el projecte de renovació 
més extens de l’àmbit 22@ (amb una extensió equivalent a 18 mansanes de 
l’Eixample). La transformació d’aquest sector té l’objectiu de tornar la històrica 
vitalitat social als carrers de Llull i Pujades, que van ser l’accés principal al Poblenou 
des de Barcelona, per a què es converteixin en potents eixos de connexió entre el 
centre tradicional de la ciutat i el casc antic del Poblenou. 
 
Aquest àmbit d’actuació destaca per tenir un elevat nombre d’activitats productives en 
funcionament, una important implantació residencial i un destacat patrimoni 
d’edificis industrials consolidats i elements d’interés històric, arquitectònic i artístic. 
 
El Pla estableix una transformació progressiva i sostenible, i fomenta la convivència de 
les noves activitats amb les existents a través de la introducció de nous espais i usos 
que afavoreixen la recuperació formal i funcional del teixit urbà i empresarial, 
incentiven la rehabilitació dels habitatges i possibiliten la reutilització dels edificis i 
conjunts industrials d’interés per a equipaments públics i usos privats.  
 
Magnituds del projecte: 
Àmbit del Pla: 318.159 m2 de sòl. 
Activitat productiva: 236.662 m2 de sostre. 
Equipaments: 26.295 m2 de sostre. 
Habitatges protegits: 263 
Zones verdes: 10.725 m2 de sòl. 



                                                          Capítol 3. El procés de renovació del districte industrial del Poblenou               
 

40

 

 
Aprovació definitiva: 20 de febrer de 2004. 
 
 
Des de l’aprovació del projecte s’ha iniciat la renovació de més del 55% de les àrees 
industrials del Poblenou, mitjançant 45 plans de millora urbana. Aquests projectes 
permeten posar al mercat prop de 1.400.000 m2 de sostre per a nous espais 
productius, que concentraran el 60% de l’oferta prevista en Barcelona per als pròxims 
anys. Dels 45 plans aprovats, 33 han estat promoguts pel sector privat i, en els plans 
promoguts per l’Ajuntament de Barcelona, els operadors ja han introduït en els 
circuits de comercialització més de 500.000 m2 de sostre. 
 
Tal i com ja s’ha comentat en el capítol 2, s’han instal·lat un gran nombre d’empreses. 
Únicament en les noves localitzacions, l’activitat productiva del districte s’ha 
incrementat en més de 255.000 m2. 
 
 
  
3.4. ANÀLISI CRÍTICA DEL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 
 
L’any 1999 l’Ajuntament crea una regidoria específica anomenada Ciutat del 
Coneixement. Entre els seus objectius figuren donar impuls al Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004, incentivar el Pla@bcn per al Poblenou i, en general, 
fomentar les activitats “riques en coneixement”. Per dotar de significat les polítiques 
que es desenvolupen dins el projecte Barcelona Ciutat del Coneixement es va crear un 
discurs en el què, realitzant un anàlisi de la realitat, s’indica la necessitat d’adoptar 
aquestes polítiques. 
  
A partir de l’anàlisi d’aquest discurs es poden fer tot un seguit d’observacions. A 
continuació es descriuen les més significatives: 
 
En referència als objectius del projecte Ciutat del Coneixement, trobem en primer lloc 
la voluntat d’adaptar la ciutat a l’entorn econòmic globalitzat. Existeix la idea implícita 
de què aquesta adaptació revertirà automàticament en la millora de la qualitat de vida 
de tots els ciutadans. A més, normalment s’hi uneixen les idees del foment de la 
cohesió social i la creativitat. Malgrat això, les polítiques econòmiques encaminades al 
Projecte Ciutat del Coneixement estan força concretades, mentre que les polítiques de 
benestar, encaminades a reduir la pobresa o la desigualtat social a la ciutat en queden 
fora. Malgrat tot, sembla important ressaltar la idea de cohesió social en el discurs 
relacionat amb la idea de seguretat, control i absència de conflicte com a precondició 
bàsica pel creixement econòmic urbà. 
 
També hi és present la idea de sostenibilitat, com un objectiu més de la política 
urbana Barcelona Ciutat del Coneixement, ja que les noves activitats relacionades 
amb les noves tecnologies són considerades indústries netes. És aquesta qualitat la 
que fa possible la inserció d’activitats dins del teixit urbà residencial i la possibilitat de 
reciclar àrees industrials. La centralització urbana d’aquestes activitats suposa un 
millor aprofitament de les infraestructures existents i dels serveis públics, alhora que 
pot suposar també una disminució del temps i la contaminació vinculades a la 
mobilitat obligada que representa la concentració del treball en polígons industrials 
allunyats dels centres residencials. 
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No obstant això, cal tenir en compte que la presència d’aquest tipus d’activitat no 
significa l’eliminació de les activitats industrials contaminants, sinó el seu 
desplaçament a la segona corona metropolitana, o bé cap a altres indrets del planeta. 
Al mateix temps, el procés de terciarització de la ciutat central va en paral·lel al procés 
de metropolització, augmentant les desigualtats territorials entre un centre 
consumidor i una perifèria productora que suporta les càrregues ambientals 
d’aquestes activitats. Alhora, les activitats relacionades amb la nova economia, se 
situen en els centres de grans àrees metropolitanes no només per les infraestructures 
relacionades amb les TIC, sinó per la seva accessibilitat a altres nodes urbans com 
aeroports internacionals, trens d’alta velocitat, grans ports, etc. que tenen uns 
impactes mediambientals molt elevats. És a dir, la presència d’aquestes activitats 
emergents està relacionada, no només amb els fluxos d’informació sinó també amb la 
creació de grans infraestructures de comunicació i amb l’augment de la mobilitat 
internacional de persones i mercaderies, accelerant la insostenibilitat del sistema urbà 
mundial. 
 
En el discurs sobre la Ciutat del Coneixement, els principals riscs o perills futurs de la 
ciutat es troben en el cas que aquesta es desviï del camí imaginat pel projecte BCC, fet 
que es vincula a la lliure acció de les forces del mercat. Aquest seria un model 
fonamentalment basat en la promoció residencial i en activitats lúdiques, turístiques i 
residencials que abocaria a una situació insostenible. Per aquesta raó, els poders 
públics (amb la col·laboració de la iniciativa privada) han d’intervenir a través de 
políques públiques, que es podrien agrupar en quatre grans blocs: 
 
a) l’extensió del cablejat i la garantia d’accés a les noves tecnologies (bàsicament 

internet) com a nou paradigma de la igualtat d’oportunitats en la societat del 
coneixement. Tot i que el que s’ha anomenat fractura i analfabetisme digital és un 
nou element de desigualtat, no deixa de ser un més a sumar a les desigualtats que 
es produeixen en el mercat de treball (econòmiques, d’estatus, en les relacions de 
producció, etc.) i que conviuen amb altres desigualtats com són degudes a l’ètnia, 
l’accés a la ciutadania, el gènere o l’edat. És evident doncs que els canvis socials 
mostren una tendència cap a una estructura social urbana cada cop més complexa 
i fragmentada, i que planteja uns reptes molt seriosos per a les polítiques locals de 
benestar que no estan contemplats en el projecte Barcelona Ciutat del 
Coneixement. 
 

b) En una època de canvis accelerats, el segon objectiu primordial és la formació 
continuada de la ciutadania, que es converteix en la principal política d’ocupació. 
El centre d’interès rau en la formació universitària i la formació permanent, mentre 
que l’ensenyament obligatori i post-obligatori, bases del sistema educatiu i filtres 
de l’educació universitària queden fora del projecte BCC. Malgrat que hi ha hagut 
una millora generalitzada del nivell educatiu dels barcelonins, dades recents 
indiquen problemes d’exclusió en el sistema (fracàs escolar). En queda fora també 
l’evidència de què Barcelona no només requereix treballadors altament qualificats, 
sinó que també es nodreix d’una gran massa de treballadors i especialment 
treballadores amb escassa remuneració, poques possibilitats de carrera, baixa 
sindicació i inestabilitat laboral. Cal indicar que les dades disponibles a nivell de 
Catalunya indiquen un augment de la desigualtat salarial (entre 1995 i 2000 els 
ingressos declarats dels directius passen a ser de 3,1 a 3,5 vegades la renta dels 
obrers no qualificats, mentre que paral·lelament augmenten els treballadors amb 
salaris baixos (per sota del 60% del salari mitjà)) [10]. Addicionalment, cal 
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esmentar que les noves formes de treball tendeixen a la individualització de les 
tasques i la fragmentació del procés de treball: subcontratació, descentralització, 
treball parcial, rotació laboral, autònoms, etc. que moltes vegades no signifiquen 
simplement flexibilitat, sinó també precarietat. Pel que fa al nombre de contractes 
per persona i any, l’any 2001 la mitjana era de 3,44 però les rotacions més 
importants eren presents a la sanitat i els serveis socials, l’Administració pública, 
els serveis a les empreses, l’edició i les arts gràfiques, moltes d’elles considerades 
com activitats “denses en coneixement”. 

 
c) La tercera política rau en la localització de les universitats com a elements clau de 

transformació del teixit urbà, amb un accent especial en la necessitat de millora 
per part de les universitats en la transferència tecnològica cap a les empreses, i per 
tant, la necessitat d’impulsar especialment la recerca aplicada. En aquest sentit, si 
els escassos recursos es destinen fonamentalment a recerca aplicada i a 
l’apropiació privada de recursos públics, això podria ser contraproduent a llarg 
termini en desatenció al suport a la investigació bàsica, embrió dels processos 
d’innovació futurs. 

 
 
En definitiva, el discurs proclamat emfatitza la necessitat de comprometre’s amb la 
globalització a través de polítiques d’inversions internes actives, a través d’esforços per 
tenir infrastructures bàsiques, a través del suport a les indústries i empreses 
d’exportació competitiva a nivell internacional i a través de programes per incitar 
l’empresariat a la innovació i l’aprenentatge continuat dels treballadors. Com s’ha 
argumentat, es tracta d’un discurs bàsicament economicista. 
  
Tal i com s’ha indicat anteriorment, és a partir del conflicte del PERI Llacuna quan el 
Pla i el futur del Poblenou entren veritablement en un debat públic (tot i que ja 
condicionat per l’aprovació de la MPGM). A partir d’aquest moment augmenta el 
nombre d’actors en joc i l’AVPN (Associació de veïns del Poblenou) es converteix en 
protagonista amb un paper de connector d’idees del Pla i la realitat del barri (és a dir, 
entre l’Ajuntament i els sectors veïnals més reivindicatius). El seu poder resideix en la 
capacitat de mobilització col·lectiva i de generar aliances amb professionals i 
intel·lectuals que li confereixen poder d’actuació. 
 
Encara que la MPGM compta amb un gran consens, es tracta d’un Pla amb un marcat 
caràcter econòmic, d’escala metropolitana i amb una visió del territori basada en la 
disponibilitat de sòl en un lloc central de la ciutat, per la qual cosa les polítiques més 
socials i de connexió amb la realitat del barri estan poc definides. Com s’ha indicat 
anteriorment, la incorporació en el desenvolupament de la MPGM del Pla 
d’Equipaments Comunitaris, la reserva d’habitatges protegits per als residents, la 
reducció de veïns afectats i la major sensibilització cap el patrimoni històric són fruit 
de l’existència de conflicte i col·laboració del moviment veïnal en el Pla. Tot i així, 
altres reivindicacions com l’establiment de mecanismes per la preservació de les 
petites empreses del barri o una major protecció del patrimoni industrial no han estat 
assumides per l’Ajuntament. 
 
 


