
ELS ORÍGENS: de 1700 a 1860 PROJECTE 22@: a partir del 2000

Sant Martí de Provençals va ser un municipi independent de 
Barcelona.
Abans de l’agregació, Sant Martí va ser un territori poc ur-
banitzat, amb una considerable implantació de fàbriques i 
indústries vinculades al sector tèxtil.  
Al segle XVIII, a Sant Martí ja es van instal·lar les indústries de 
les indianes per la disponibilitat del terreny i recursos naturals. 
Al XIX, les indústries barcelonines de blanqueig es van traslla-
dar massivament als terrenys de Sant Martí, més abundants i 
barats.
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A partir de 1848 va haver-hi un fort creixement industrial a la 
zona gràcies al pas del primer ferrocarril d’Espanya per Sant 
Martí. 
Entre 1855 i 1888, els censos de fàbriques registren un augment 
de 57 a 243. Entre els segles XIX i XX, Sant Martí rep l’apel·la-
tiu de Manchester català per la seva forta industrialització i 
l’obrerisme militant dels seus habitants.
Les principals activitats productives que el van caracteritzar 
van ser el ram del tèxtil, la manipulació d’aliments i vins, la me-
tal·lúrgia i la construcció, sense oblidar l’explotació agrícola 
que sempre va coexistir amb l’ús industrial.
L’any 1897 Sant Martí de Provençals va ser annexionat al ter-
me municipal barceloní, juntament amb Sants, Gràcia, les 
Corts, Sant Gervasi i Sant Andreu.
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Els anys centrals de la dècada de 1960 es poden considerar 
l’inici de la desindustrialització del Poblenou. L’emergència 
de la Zona Franca com a nou centre d’activitat industrial, 
amb una nova zonifi cació de l’activitat industrial a Barcelo-
na, va suposar un cop insuperable pel Poblenou. 
Entre 1963 i 1990,  el barri del Poblenou va perdre més de 
1.300 indústries. 
A mesura que les indústries van anar marxant del districte de 
Sant Martí, els seus barris es van anar descuidant. 
Les fàbriques van ser desocupades i abandonades a la de-
gradació, i els espais buits van anar sent ocupats per activi-
tats vinculades al transport. Aquest fet que va contribuir deci-
sivament al deteriorament d’aquest espai urbà.

La recuperació de Poblenou va iniciar-se amb les interven-
cions realitzades entorn als Jocs Olímpics. Es van construir les 
rondes, que van dotar al Poblenou d’una excel·lent connec-
tivitat amb la regió metropolitana, el port i l’aeroport, les plat-
ges per l’ús urbà i es va construir la Vil·la Olímpica, constituint 
el primer barri residencial modern del litoral de Barcelona. 
El Febrer de 1999 es va obrir el darrer tram de l’Avinguda Di-
agonal, fet que va permetre connectar el Poblenou amb el 
centre de Barcelona mitjançant el principal eix de negocis 
de la ciutat. Aquesta nova perspectiva va provocar un debat 
ciutadà sobre el futur de les 200 hectàrees de sòl industrial de 
Poblenou pendents de renovació. El debat va decantar-se 
amb l’aprovació, el mes de juliol de 2000, de la Modifi cació 
del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees 
industrials de Poblenou, més coneguda com a Pla 22@.

El projecte 22@ Barcelona reinterpreta la funció dels antics 
teixits industrials del Poblenou i crea un nou model d’espai 
urbà que té com a objectiu substituir l’anterior qualifi cació ur-
banística 22a, que establia un ús exclusivament industrial en 
aquestes àrees del centre de la ciutat, per la nova clau 22@, 
que admet la convivència de totes les activitats productives 
no molestes ni contaminants i normalitza la presència dels ha-
bitatges que des de 1953 estaven afectats afavorint la seva 
rehabilitació.
D’aquesta manera, el projecte 22@ permet recuperar la vo-
cació productiva de l’antic cor econòmic de la ciutat de Bar-
celona per crear un nou model d’espai urbà a mida de les 
necessitats de l’actual societat del coneixement.
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DESERCIÓ FABRIL: de 1960 a 1986MANCHESTER CATALÀ: de 1860 a 1960

SITUACIÓ

01. Arc de Triomf
02. La monumental
03. Consorci de l’auditori i l’orquestra
04. Teatre nacional de Catalunya
05. Mercat dels nous encants
06. Museu del Disseny de Barcelona
07. Torre Agbar
08. Centre Cultural la Farinera
09. Centre Comercial les Glòries

10. BCN Activa
11. Museu Can Framis
12. Port Olímpc
13. Centre Diagonal Mar
14. Centre de la Vila
15. La Escocesa: centre de creació
16. HANGAR: centre cívic

PUNTS D’INTERÈS
01. Parc de la Ciutadella
02. Parc de l’Estació del Norde
03. Parc de Poblenou
04. Parc Diagonal Mar
05. Parc del Besòs
06. Parc del Fòrum
07. Parc del CLot
08. Parc del Centre del Poblenou
09. Centre Cultural la Farinera

ZONES VERDES
01. UPF, Campus CIutadella  (6.700 estudiants)
02. IAAC. Instiute for Advanced Architecture of Catalonia (100 estudiants)
03. BAU. Escola Superior de DIsseny (1.000 estudiants)
04. School of Professional & Executive Developement UPC (3.000 estudiants)
05. IL3 - UB Institut de formació contínua (5.500 estudiants / 25.800 viruals)
06. UPF Comunicació - Ca l’Aranyó (2.400 estudiants)
07.Universitat oberta de Catalunya (38,000 virtuals)
08. Institut SAE (250 estudiants) 
09. B-Tec. UPC: ETSEIB + EUETIB - projecte 22@ (8.000 estudiants)

UNIVERSITATS
01. Mestral Mar (24 places)
02. Residència Onix (287 places)
03. Residència Melon District Marina (515 places)
04. Residència Universitària la Ciutadella, RESA (270 places)
05. Residència NIDO, Projecte 22@ (720 places)
06. B-TEC, projecte 22@(places a determinar)

RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS
Metro L1 Hospital de Bellvitge - Fondo

Metro L2 Paral·lel - Badalona pompeu fabra

Metro L4 La Pau - Trinitat Nova

Rodalies renfe

Tranvía T4 Ciutadella - Vía Olímpica - Estació de Sant Adrià

Tranvía T5 Glòries - Gorg

Tranvía  T6 Glòries - Estació de Sant Adrià
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RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS AL 22@

RENOVACIÓ PROGRESSIVA: de 1986 a 1999


