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biblioteca i residència universitària al 22@

SITUACIÓ

SITUACIÓ GENERAL 1:25.000
EL LLEVANT

La transformació urbana del
22@ i la Plaça de les Glòries,
juntament amb la finalitzada el
2004 a la zona Fòrum, i la de la
nova estació de la Sagrera,
conformen el triangle de la
transformació del llevant de
Barcelona.

EL POBLENOU 1952

EL POBLENOU ABANS I ARA

EL FÒRUM

En aquestes imatges podem veure
l'evolució urbanística que ha patit el
poblenou en els darrers 60 anys. La
trama de l'Eixample s'esborrava al
arribar a aquesta àrea de la ciutat i la
trama del parcelari guanyava a la trama
ortogonal. Moltes de les fàbriques es
situaven enmig de les traces dels
carrers del pla Cerdà.
En la imatge de l'estat actual veiem
com la trama ortogonal s'està
imposant, establint un ordre clar
d'eixample regular. Tot i contenir
edificació aïllada i una notable
permeabilitat, les illes segueixen les
mateixes traces viàries que la resta de
l'Eixample tradicional.

ÀMBIT DEL 22@ (200Ha)

EL POBLENOU 2012

LA TEMPORALITAT DEL POBLENOU
1860-1960 "El Manchester català"
Durant aquests anys el territori del
Poblenou l'ocupa el principal nucli
industrial de Catalunya. El paisatge el
dibuixen un gran nombre de fàbriques,
especialment les dedicades al textil i les
seves xemeneies

1960-1990 L'obsolència funcional
En aquest període la majoria de les
indústries es traslladen al primer cinturó de
l'àrea metropolitana de Barcelona i deixen
un paisatge de fàbriques obsoletes al llarg
del Poblenou.

1986-1992 La recuperació del front
marítim.
La transformació del front marítim i la
construcció del barri de la Vil·la
Olímpica va suposar l'inici de la
recuperació d'una part del Poblenou.

1996-1999 L'obertura de l Diagonal
El 1996 s'inicia la reforma urbanística consistent en l'obertura de la Diagonal, que
ara arà tindrà el seu inici/final al mateix mar. Aquesta intervenció posar en valor una
part de la ciutat fins aleshores oblidada, que a més, jugarà un paper estratègic en la
nova centralitat de Barcelona
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EL 22@

La reforma urbanística al 22@ es basa en una
estratègia econòmica i d'usos concrets, fugint de la
zonificació de les ciutats i potenciant la barreja
d'activitats.
La reforma necessita d'una inversió pública
(urbanització i HPO) però també d'iniciatives
privades, fent que les empreses (especialment les
dedicades a la tecnologia, media, disseny...)
estableixin la seva seu dins la ciutat de Barcelona,
sense marxar cap a les zones exteriors de làrea
metropolitana, com va passar amb les fàbriques dels
anys 60.
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MOBILITAT INFRAESTRUCTU- PATRIMONI
AVANÇADA RES AVANÇADES INDUSTRIAL

Empreses especialitzades en les activitats del 22@ (Media,
tecnologia, disseny, energia) establertes en els últims 8 anys
Universitats (10 centres - més de 20.000 estudiants)
Centres de R+D (Recerca i desenvolupament)
Residències universitàries

Equipaments 22@

Equipaments a la resta
del Poblenou

Patrimoni
industrial 22@

Patrimoni industrial a
resta del Poblenou

El projecte contempla diverses de les característiques
pròpies de l'entorn:
Biblioteca tecnològica + Residència Universitària

Recuperació d'un edifici indutrial obsolet

LA DENSITAT AL 22@

En aquest esquema podem veure l'estat
actual de l'edificació al 22@, així com els
espais pendents de ser edificats. S'observa
com la trama perd densitat edificatòria en
planta a mida que s'acosta a la Diagonal,
canviant la tipologia de mansanes compactes
d'edificis de poca altura a mansanes
permeables d'edificis aïllats

EL PATROMINI INDUSTRIAL

L'estratègia seguida al 22@ pel que fa a la formalització
dels edificis té un condicionament especial que la fa
nova a la ciutat de Barcelona. A diferència d'altres grans
reformes urbanístiques com la de la Vil·la Olímpica, on
es van esborrar gairebé la totalitat de les indústries
existents que hi havia a la zona, al 22@ s'ha apostat per
un model urbà divers, on els nous edificis i espais
públics conviuen amb les traces històriques i els edificis
del passat. Això fa que el pla urbanístic del 22@ no
determini el resultat final de les intervencions, sinò que
promou una renovació progressiva i adaptada a les
característiques de cada part del territori, que permet
revalorar els elements del patrimoni industrial i
n’afavoreix la rehabilitació per a nous usos en funció de
les seves característiques i de les del seu nou entorn
urbà.
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Can Framis. Estat previ a la rehabilitació
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