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En els darrers anys s’està produïnt una transformació econòmico-social en els països 
més desenvolupats del món com a conseqüència del desenvolupament progressiu de 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Aquestes constitueixen una 
base tecnològica revolucionària que possibilita un major creixement i potencial de 
generació de riquesa. 
 
La nova economia es caracteritza per centrar-se en el coneixement i la informació com 
a mitjans de producció, productivitat i competitivitat. D’altra banda, és una economia 
que funciona en xarxes a nivell global i, per tant, les ciutats han de potenciar els 
instruments que fomentin el coneixement per tal de ser competitives i atraïents. 
 
Amb l’objectiu de convertir-se en una ciutat competitiva dintre de l’actual revolució 
tecnològica, Barcelona ha apostat per incentivar la implantació i el desenvolupament 
dels factors productius d’innovació (principal element generador de coneixement), 
mitjançant la promoció de les TIC a la societat, la creació de centres de saber i serveis 
avançats, invertint en I+D i proposant un sistema de formació permanent. 
 
Empíricament es comprova que existeixen tot un seguit de requeriments necessaris 
per possibilitar el desenvolupament dels centres urbans en el context de la societat del 
coneixement. Les més destacades són: la necessitat d’infraestructures de serveis 
avançades, especialment de telecomunicacions i transport; la qualitat de vida, la 
situació relativa a escala global i la flexibilitat d’espais disponibles. 
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Davant dels requeriments anteriors i responent a la necessitat existent de renovar un 
àrea industrial obsoleta com és el districte industrial del Poblenou, tot aprofitant el 
potencial inherent d’aquesta zona: centralitat, accessibilitat, etc., l’Ajuntament de 
Barcelona va promoure la creació d’un projecte global de remodelació anomenat 
Projecte 22@barcelona. 
 
Aquesta remodelació es fonamenta en la Modificació del Pla General Metropolità que 
conté les següents determinacions: complexitat i mescla d’usos, dotacions vinculades 
al sistema productiu, vincle edificabilitat-usos (activitats @), densificació, flexibilitat i 
dotació d’infraestructures. 
 
La MPGM 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, permetre 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. 
 
Les línies bàsiques del Pla Especial d’Infraestructures tenen un caràcter innovador, 
destaquen: la visió integral dels diferents sistemes, nova estructuració del transport 
públic, nou model vial de gestió del trànsit i de circulació, internalització de serveis, 
espais reservats a l’interior de les mansanes, xarxes potents per prestar serveis de 
telecomunicacions i energia, aplicació de polítiques d’aprofitament i gestió energètica i 
l’implantació d’un servei centralitzat de climatització entre d’altres. 
 
En aquest sentit, s’ha de valorar la proposta molt positivament ja què, aprofitant que 
es tracta d’un àmbit d’actuació molt extens, constitueix un intent de resoldre molts 
dels problemes derivats de la implantació tradicional de les xarxes de serveis en rasa i, 
a l’espera d’observar l’eficiència dels resultats en un futur, sembla que el nou model 
22@, és la solució idònea per la implantació de serveis (tant en la fase de transport 
com en la distribució) en àrees on la nova urbanització es  barregi amb els edificis 
preexistents. 
 
El planejament de la transformació va delimitar inicialment sis àrees amb l’objectiu de 
què es desenvolupessin per iniciativa pública (925.482 m2 de sòl, representant el 47% 
de l’àmbit total de la transformació). Aquestes sis àrees es van concebir per configurar 
els nous elements d’estructura urbana i per actuar de motors en la transformació del 
barri. Tanmateix, s’ha previst que la resta d’àmbits de la planificació no inclosos en 
aquestes sis àrees es puguin desenvolupar per iniciativa pública o privada. 
 
En el procés de transformació del Poblenou coexisteixen diferents agents urbans amb 
objectius i interessos diferenciats. És l’existència d’interessos contraposats la raó per 
la qual apareixen els conflictes en la transformació. 
 
D’una banda, existeix un diferent grau de preocupació respecte el manteniment de la 
identitat urbana, social i cultural del barri. Mentre que l’Associació d’afectats del 22@ 
(AA22@) i la Coordinadora contra el 22@ (CC22@) estan en principi contra la 
destrucció de cap habitatge, l’Associació de Veïns del Poblenou (AVPN) accepta 
l’afectació de determinats habitatges i tallers en pro de la transformació del barri, 
mentre s’asseguri la continuïtat dels habitants i dels seus llocs de treball. Per contra, 
els propietaris del sòl i els promotors, estan interessats en què es promogui una 
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substitució de les activitats actuals cap a nous usos que generin majors plusvàlues. 
Finalment, la societat 22@bcn, S.A. aposta per la substitució dels usos industrials per 
activitats relacionades amb les TIC i, a més, està condicionada a les inversions dels 
promotors privats per tal de dur a terme la transformació. 
 
D’altra banda, existeix una discrepància en relació al valor d’ús o valor de canvi que 
els diferents actors fan respecte als espais del Poblenou. La CC22@ i l’AVPN 
fonamenten les seves reivindicacions entorn dels usos que s’han de donar als espais 
productius i habitacionals. L’AA22@ se situa en un terme mig ja que, si bé es parteix 
de la reivindicació de l’ús actual de les cases i tallers, a l’estar formada principament 
per propietaris i petits empresaris, el valor de canvi també és un valor important. La 
societat 22@bcn té un posicionament similar però degut a què la seva estratègia és 
augmentar el valor de canvi dels diferents espais de transformació donat que gran part 
de l’operació ha de ser realitzada pels promotors privats, sigui augmentant 
l’edificabilitat permesa o emplaçant nous equipaments públics de suport a les 
empreses, malgrat que l’objectiu final sigui donar un nou valor d’ús a molts espais que 
actualment es mantenen en desús. Finalment, els promotors i els propietaris de sòl 
són els agents més interessats en augmentar el màxim possible el valor de canvi ja 
que el seu objectiu principal és obtenir benefici econòmic en les operacions 
urbanístiques. 
 
D’aquesta manera, la viabilitat socieconòmica del Pla 22@bcn passa per buscar un 
equilibri entre els posicionaments dels diferents agents. Aquest equilibri dependrà en 
última instància de les estratègies i les relacions de poder que s’estableixen entre els 
diferents actors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  


