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22@: reciclatge del teixit industrial
del Poble Nou
Aurora López, professora del departament d’urbanisme de l’ETSAB

RENOVACIÓ URBANA I ECONÒMICA DE LES ÀREES INDUSTRIALS
El Poble Nou ocupa pràcticament el quadrant est de l’Eixample 
projectat per Ildefons Cerdà l’any 1859. Durant la segona meitat 
del segle XIX i la primera del segle XX s’instal·len la major part 
dels conjunts industrials de la ciutat i s’arriba a parlar del “Man-
chester català”, una zona industrial basada en el tèxtil i poste-
riorment diversificada a sectors com el mecànic, el químic o el de 
l’alimentació. Durant la dècada de 1960 s’inicia el decaïment de 
l’àrea com a conseqüència de les noves dinàmiques de localització 
industrial, derivades, per una part, de les necessitats de la pro-
ducció a gran escala i, d’altra, de les millores en els sistemes de 
mobilitat. Ambdues propicien la creació de sòls especialitzats en 
els corredors i corones metropolitanes, i per tant la deslocalització 
de la indústria tradicional del centre de la ciutat. Aquest procés 
s’aguditza amb les crisis econòmiques dels anys 70 i 80 i suposa 
la degradació física i econòmica del sector.

La transformació de les zones industrials del Poble Nou s’inicia 
amb les intervencions realitzades per als Jocs olímpics de 1992 
(construcció de la Vila Olímpica i les Rondes, recuperació del lito-
ral) i prossegueix amb les intervencions d’obertura de la Diagonal.
Aquesta nova perspectiva obre a finals de la dècada de 1990 un 
interessant debat sobre el futur de les 200 hectàrees de sòl indus-
trial restant del Poble Nou, amb usos cada vegada més precaris i 
sotmeses a fortes tensions per forçar la seva transformació per a 
ús residencial. A diferència de les anteriors actuacions, que van 
propiciar el canvi d’ús industrial a residencial i una transformació 
absoluta de les preexistències, amb l’aprovació l’any 2000 de la 
“Modificació del Pla general metropolità per a la transformació 
de les àrees industrials del Poble Nou, districte d’activitats 22@” 
s’aposta de manera decidida i inequívoca per preservar la vocació 
productiva d’aquest territori. També per una transformació urba-
na progressiva en el temps que s’ha d’abordar regenerant la zona 
industrial –tant des de la revaloració del seu entorn arquitectònic 
com des de la millora de la qualitat del seu espai públic. Aquest 
canvi, però, no s’ha de produir, per sectors que alteren totalment 
la forma urbana, sinó de manera equilibrada entre el que es manté 
i el que es renova, permetent la definició de noves imatges urba-
nes en un context de continuïtat amb les formes precedents.

PROGRESSIÓ TEMPORAL I ADAPTACIÓ
L’objectiu del Pla és la renovació urbana i econòmica del Poble Nou 
plantejant un model de ciutat compacta i diversa que, davant un 
model d’especialització del territori per usos –industrials–, aposta 
per la mixtura que afavoreix la cohesió social i propicia un desen-
volupament urbà i econòmic més equilibrat i sostenible. Les noves 
activitats econòmiques –intensives en coneixement, generadores 
de llocs de treball qualificats i més eficients en la utilització de 
l’espai–, conviuen amb centres d’investigació, formació contínua i 
transferència tecnològica, així com habitatges, equipaments i co-
merç, en un entorn d’elevada qualitat, que fa compatible la den-
sitat amb una dotació equilibrada d’espais lliures i equipaments.

Mitjançant un sistema d’incentius que milloren l’aprofitament urba-
nístic del sector –increment progressiu dels usos i de l’edificabilitat 
de 2 m2st/m2s a 3 m2st/m2s–, els processos de renovació urbana 
contribueixen a la reurbanització de tots els carrers amb la moder-
nització de les infraestructures, la millora de la qualitat i capacitat 
dels serveis urbans i la nova organització de la mobilitat. Així mateix 
es generen sòls de cessió gratuïta a la comunitat: inicialment el sòl 
era 100% privat però, amb la transformació, un 30% es convertirà 
en públic per crear noves zones verdes, equipaments i habitatges 
socials. D’aquesta manera, el progressiu canvi dels sòls industrials 
permet resoldre dèficits històrics del sector i recuperar el dinamisme 
social i empresarial que històricament ha caracteritzat al Poble Nou.

L’espai públic és l’element de suport de l’estructura urbana i, per 
tant, un dels eixos bàsics de la configuració de la ciutat. És l’espai 
de comunicació i de relació, conductor de fluxos tan diversos com 
la gent, les infraestructures de serveis o el transport, espai de re-
lació entre edificacions, usos i activitats diverses; és a dir, l’espai 
d’intercanvi. La xarxa de carrers de Cerdà es complementa amb la 
seqüència d’espais lliures que s’adequa als diferents requeriments 
d’estructura urbana i d’usos. Així els espais d’escala urbana (Parc 
del Litoral, Plaça de les Glòries, Parc Central, etc.) s’estenen gra-
dualment cap a les places i passatges de mides menors vinculats a 
l’edificació, aquests s’entenen com la prolongació de les activitats 
i, per tant, es converteixen en els veritables espais de relació entre 
els diferents usuaris. 
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Dins l’estructura del Poble Nou cal destacar les vies que donen 
identitat i sentit de lloc a cada sector. La Rambla del Poble Nou 
juntament amb Marià Aguiló han estat tradicionalment els eixos 
cívics del barri, que s’han vist complementats amb un eix de ciutat 
com és la Diagonal. Dins els teixits industrials s’ha considerat im-
portant que altres elements viaris reforcin les estructures cíviques 
de la zona. Sota aquesta premissa s’han considerat els nous eixos 
de Pere IV, Llacuna, Cristóbal de Moura, Bolívia i Marroc, que do-
naran identitat i sentit de lloc a cada sector.

Una part de les cessions de sòl es destinen a equipaments pú-
blics; les dotacions locals vinculades als residents es complemen-
ten amb les vinculades al sistema productiu, que acullen activi-
tats de formació, investigació i divulgació de noves tecnologies. 
Mitjançant aquest nou concepte d’equipaments 7@ s’afavoreixen 
les sinergies entre universitats, centres tecnològics, centres 
d’investigació, activitats productives i habitatges. 

S’aposta decididament per la complexitat i la mixtura d’usos mit-
jançant la convivència dels espais productius i dels equipaments 
amb les zones residencials (l’habitatge existent es complementa 
amb habitatge social de nova creació). Afavorint la continuïtat del 
teixit residencial s’assegura la vitalitat de l’espai públic al llarg de 
tot el dia. 

L’EQUILIBRI ENTRE CONSERVAR, RENOVAR I TRANSFORMAR
L’antic sector industrial del Poble Nou es caracteritzava per la su-
perposició de diferents teixits, irregulars i poc homogenis, conse-
qüència de l’ocupació del sòl al llarg d’uns 200 anys amb lògiques 
edificatòries que depenien de les necessitats de producció de les 
indústries, de la posició de la residencia en relació al treball i de la 
connexió amb la ciutat o les infraestructures. 

El resultat d’aquest procés ha estat la convivència d’una rica diversitat 
de teixits. Tot i la malla homogeneïtzadora de l’Eixample, el Poble Nou 
es distingeix clarament per la significativa alternança d’alineacions, 
traces agrícoles, antics recintes industrials, passatges, edificis de mi-
des, usos i estils diversos que formen uns teixits urbans on la xarxa 
de Cerdà adquireix matisos ben diferents, tant a les diferents parts 
del Poble Nou com respecte de la resta de la ciutat. 

Amb aquesta realitat complexa com a punt de partida, i a diferèn-
cia dels plans urbanístics tradicionals, la normativa del planeja-
ment general no determina el resultat final de la transformació. 
És a dir, no estableix una ordenació detallada i precisa del territori 
sinó que promou una renovació progressiva en el temps (uns vint 
anys) i adaptada a les preexistències, de forma que els edificis que 
es mantenen, ja siguin residencials o industrials, s’integrin amb 
les noves edificacions creant uns teixits funcionalment combinats 
i formalment complexes, en un entorn de gran valor cultural que 
combina tradició i innovació, afavorint la continuïtat del procés 
d’evolució urbana. 

Amb l’objectiu de promoure aquesta transformació del territori, 
equilibrada en la substitució i permanència dels teixits i dels ele-
ments representatius del passat industrial del barri, s’estableix un 
sistema flexible de mecanismes de modificació amb diferents tipus 
de plans derivats, que s’adapten a les diferents situacions i requisits 
i permeten impulsar projectes de diversa magnitud. Aquests poden 
ser actuacions directes sobre parcel·les o edificis existents, plans 
sobre l’àmbit d’una illa (promoguts pel sector privat) o els sis plans 
d’iniciativa pública (àmbits predeterminats) que transformen eixos 
o àrees estratègiques i que actuen com a referents i condensadors
urbans. Aquests àmbits són: Perú-Pere IV, Parc Central, Llull-Puja-
des-Llevant, Llacuna, Llull-Pujades-Ponent i Campus Audiovisual.

El desenvolupament del Pla mitjançant planejament derivat ha 
permès adequar la transformació a les característiques reals de 
cada territori amb un estudi detallat dels teixits, edificacions i 
usos, i, per tant, ampliar el ventall d’elements a mantenir. Els ini-
cialment previstos al planejament general (edificis patrimonials 
d’interès, fronts residencials i edificis industrials en alçada) es 
complementen amb la possibilitat de mantenir parcel·lacions, edi-
ficis i, en suma, teixits. 

En conclusió, en funció de la situació inicial de cada sector, de la 
morfologia existent i del grau de consolidació d’edificacions i ac-
tivitats, s’ha propiciat un ampli abast actuacions: des d’aquelles 
que suposen una transformació important del sector fins altres on 
el manteniment dels teixits i les edificacions és l’objectiu predo-
minant. 

Destaquen actuacions en àmbits amb sòls ja disponibles, sense 
edificacions preexistents, com el Campus Audiovisual, que pro-
venia del pla que va propiciar l’obertura de la Diagonal el 1998. 
En aquest cas, l’ordenació respon a la necessitat de dotar a la 
façana de l’avinguda de la continuïtat edificatòria necessària per 
reconèixer el caràcter únic de la via, considerant la necessitat de 
relació amb les edificacions ja projectades a l’entorn, com per 
exemple la torre Agbar. 

En altres sectors, caracteritzats per la presència de grans naus in-
dustrials en desús o amb activitats precàries i sense elements es-
pecífics, com per exemple Llull-Pujades-Llevant o l’Eix Llacuna, les 
noves actuacions han de donar continuïtat al nou teixit en relació 
a l’entorn preexistent: les modificacions a l’entorn de la Diagonal 
en el primer cas, i reforçar l’eix residencial tradicional del centre 
històric del Poblenou en el segon.

En sectors més consolidats, com Llull-Pujades-Ponent, la idea bà-
sica ha estat la conservació del teixit existent. S’ha actuat pun-
tualment en parcel·les intersticials amb l’objectiu de mantenir 
una part molt important de l’edificació i l’estructura parcel·laria 
existent. Així s’assegura la continuïtat formal i la persistència de 
les condicions productives i socials de moltes parts, i el vincle de 
les noves imatges als valors de memòria de la llarga història del 
sector industrial del Poblenou, amb especial atenció al manteni-
ment i reutilització d’alguns edificis i recintes industrials d’interès 
tant per a usos privats com per a equipaments públics. Els nous 
espais lliures potencien les connexions entre els carrers horitzon-
tals i estableixen noves relacions entre els teixits més consolidats 
i els nous edificis proposats. Aquests espais lliures es recolzen 
en l’estructura parcel·laria existent, a vegades recuperant antics 
passatges o reforçant elements arquitectònics d’interès, com les 
xemeneies o antics edificis industrials.

EL FUTUR
La transformació del Poblenou es troba a l’equador del procés. 
L’any 2009 es va redactar el document “Resum de l’estudi i con-
clusions del desenvolupament del Pla 22@” a partir de les re-
flexions internes, les opinions de diversos col·lectius socials del 
barri i els estudis elaborats per l’ETSAB i l’Escola d’Arquitectura 
de La Salle. En ell s’hi plasmaven les problemàtiques detectades 
per diferents col·lectius, fet que li donava un valor afegit i que 
deixava palés la complexitat amb la qual cal plantejar qualsevol 
tema de ciutat.

Les conclusions de l’estudi responien a aspectes molt diferents. 
Algunes estaven més vinculades a la fase de planejament, com per 
exemple les següents. 

VISTA DEL POBLE NOU ALS ANYS 20 EXEMPLE D’INTERVENCIÓ EN L’ÀREA DE PONENT ESQUEMA D’EDIFICABILITATS I CESSIÓ DE SÒL ÀREES D’INTERVENCIÓ DEL PLA 22@
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Es constatava mancança d’habitatges en algunes àrees. El des-
envolupament del planejament fins ara ens permet veure que, 
malgrat ser el Poble Nou un territori equilibrat en el seu conjunt 
(amb una proporció d’habitatge propera al 50% del conjunt edi-
ficat), aquest nivell no es presenta en algunes de les seves parts, 
fet que dóna lloc a sectors amb una important discontinuïtat del 
teixit residencial.

Es detectava la necessitat de definir àmbits de planejament su-
periors a l’illa, seguint l’exemple dels plans predeterminats i de-
finint sectors estratègics de planejament públic. Així s’obtindrien 
peces de cessió públiques de major superfície i es treballaria amb 
ordenacions de més ampli abast. També es parlava d’establir me-
canismes específics que ajudessin a preservar les característiques 
d’identitat –morfològiques i històriques– d’alguns barris. 

Altres aspectes de les conclusions tenen més vinculació amb 
l’arquitectura i l’espai públic. Vegem-ne alguns exemples.

El Poble Nou és un territori que està plenament marcat per la jux-
taposició de diverses capes d’edificacions que representen dife-
rents moments de la història, i resulta en l’actualitat un territori 
amb una diversitat tipològica notable. Aprenent del passat, cal 
afegir que la flexibilitat i reversibilitat han de ser uns valors bàsics 
de les noves edificacions per permetre la constant adaptació de 
les mateixes a les necessitats futures i, per tant, cal seguir inves-
tigant en aquest sentit.

La relació de les plantes baixes amb l’espai públic mostra sovint la 
màxima expressió de la vitalitat d’una ciutat. L’arquitectura hauria 
de tenir la màxima cura possible per tal d’assegurar una òptima 

relació amb el carrer, que es basés en el reforç mutu i recolzada 
bàsicament en dos conceptes bàsics: la transparència i la per-
meabilitat.

Els projectes arquitectònics han de reforçar la contigüitat i les re-
lacions amb l’entorn, així mateix cal que les zones lliures privades 
es projectin unitàriament amb els espais públics, per tal de donar-
hi la coherència que permeti una lectura conjunta de tot l’espai 
lliure.•
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