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VIVER D’EMPRESES I ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@context    estratègia  emplaçament  arquitectura estructura construcció instal·lacions

PFC 02

ESTAT ACTUAL DE L’ILLA I PLANEJAMENT PROPOSAT

El pla 22@ no determina l’ordenació detallada i precisa de cada part del territori, sinó que es remet al planejament per concretar i especificar l’ordenació de cada àmbit de transformació. La Modificació del Pla General Metropolità (PGM) té com a objectiu la 

creació de les condicions urbanístiques necessàries per a portar a terme una important renovació en el districte i en concret a les zones actualment qualificades com industrials. 

 

El programa planteja resoldre un únic viver d’empreses tecnològiques en l’àmbit d’influència de la plaça de les Glòries i en els límits del districte d’activitat del 22@ del Poblenou, conservant  l’edifici i l’ús existent de la orfebreria. 

L’àrea delimitada del projecte ocupa dues parcel·les, amb una superfície de sòl de 1180 i 16680m2 respectivament. El planejament (PMU, de 2006) assigna a la primera un sostre potencial de 3.186 m2, en un edifici de pb+4 que defineix un dels xamfrans de l’illa 

i preveu substituir l’edificació actual. A l’altra parcel·la existeix una edificació industrial -orfebreria Cunill e Hijos S.A amb un sostre aproximat de 4.750m2, on el pla preveu conservar la edificació existent.

 

Alçat 1: carrer Sancho de Ávila
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Alçat 2: passatge Ratés

1. Carrer de Pamplona

2. Cruïlla Pamplona amb Sancho de Ávila

3. Carrer Sancho de Ávila

4. Carrer Sancho de Ávila

5. Cruïlla Sancho de Ávila amb Pamplona

6. Cruïlla Sancho de Ávila amb Pamplona

IMATGES DE L’ENTORNPLANTA PROPOSTA DEL PLANEJAMENT

ALÇATS GENERALS/ESTAT ACTUAL

PROGRAMA LLIGAT AMB LES NECESSITATS

El programa planteja resoldre un únic viver d’empreses tecnològiques en l’àmbit d’influència de la plaça de les Glòries i en els límits del districte d’ac-

tivitat del 22@ del Poblenou, conservant  l’edifici i l’ús existent de la orfebreria. La situació vigent, on es reflexa una gran crisi econòmica,  planteja un 

escenari molt diferent on es pretén promoure una formació de nous emprenedors que introdueixin al mercat internacional nous productes. 

Actualment, l’únic lloc de formació empresarial és Barcelona activa, però la seu central on s’imparteixen els cursos i es produeix l’assessorament per-

sonalitzat dels nous emprenedors estan  sobresaturats. És per això que aquestes necessitats de formació deriven a una modificació en el programa 

proposat, on es planteja la generació d’una escola de negocis pública (relacionada amb els equipaments de Barcelona activa) que acompanyi el 

nou viver d’empreses i que per tant, dongui més sortida a tota la gent emprenedora. En resum, cal replantejar l’emplaçament des d’un punt de vista 

actual per cobrir aquestes noves necessitats sorgides en els últims 5 anys.  

dades generals

Autor: G.Giráldez, P-López i J. Subias, arquitectes. 

Data obra: 1965

Data ampliació: 1970 (Josep M. Simó Serra) 1980 (Alberto Aguilar).

L’edifici està ubicat entre mitgeres i en cantonada, disposa de planta baixa i 

tres plantes pis. Estructura de jàsseres de cantell metàl·liques recobertes amb 

formigó que són visibles des de l’exterior. 

A la façana predominen les targes horitzontals de formigó armat i les fusteries 

de ferro amb sòcols de formigó in situ que presenten la típica textura dels 

encofrats de fusta. Les ombres dels voladius, encara emfatitzen més la horit-

zontalitat de l’edifici. 

NORMATIVA D’INTERVENCIONS_edifici catalogat

. Manteniment de l’edificació dels elements comuns d’interès. 

. Restauració de les façanes i eliminació d’elements superposats no originals, 

recuperació dels forats arquitectònics originals.
 

. Respectar l’estructura espacial definida pel projecte original per tal de fer 

llegibles els espais originals. 

PROGRAMA FINAL

- Viver d’empreses:

Espais privats de treball, serveis comuns de recepció, servei de seguretat, sales de reunió, sala multicomunicació (capacitat de 100 perso-

nes), zona d’aparcament, lavabos d’ús comú a cada planta i espais de descans amb office. 

- Escola de negocis:

Aules de formació, espais de treball, zona d’administració, sales d’informàtica, sales de suport i  zones de descans i d’intercomunicació 

entre els nous emprenedors. 

- Espais públics

Restaurant obert al públic amb capacitat per la gent del viver.

REFERÈNCIES_BARCELONA ACTIVA

Barcelona Activa, integrada en l’àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, és l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de  

l’Ajuntament de Barcelona des de 1986.

Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora 

i l’ocupació. Alhora, promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics; en clau de proximitat al territori.

EDIFICI EXISTENT_FÀBRICA D’ORFEBRERIA

. VIVER D’EMPRESES . L’ESPAI PÚBLIC. ESCOLA DE NEGOCIS 

centres de formació superior, residències d’estudiants i centres de recerca i desenvolupament

10. Residència Ciutadella
11. Residència Melon District
12. Residència NIDO

13. Centre d’innovació Barcelona Media
14. Centre Tecnològic TIC
15. Centre Tecnològic Leitat
16. Orange R+D
17. KimBCN

1. UOC  Universitat Oberta de Catalunya 
2. SAE Institute, escola internacional de So
3. IL-3 Universitat de Barcelona
4. UPF Universitat Pompeu Fabra
5. EMAV, Escola de mitjans Audiovisuals
6. Fundació UPC
7. BAU, Escola de Disseny
8. UPF Universitat Pompeu Fabra
9. Passadena Art Center

centres de formació

centres de formació

centres de recerca

. Proximitat de centres lligats amb la formació
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