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CAPÍTOL 6 

 

ELS ACTORS URBANS IMPLICATS EN EL PROCÉS DE 
TRANSFORMACIÓ 

 
 
 
 
Les transformacions espacials es poden interpretar com el resultat d’un procés entre 
diferents agents que actuen en un marc estructural que és condicionador. En aquest 
sentit, la renovació urbana del barri del Poblenou en l’àmbit del districte 22@ es 
contempla com el producte material de pràctiques i interaccions socials en un entorn 
determinat. 
 
La ciutat és un espai definit per agents i forces socials amb interessos contraposats. 
Els nous processos d’urbanització vinculats a la globalització i el canvi de base 
econòmica s’articulen amb les formes i forces preexistents per produir una nova 
estructura urbana. 
 
Es considera agent el conjunt d’individus o el col·lectiu amb capacitat d’intervenció 
sobre el territori que comparteix un mateix ordre de preferències, un procés de 
formació similar i, en cert sentit, presenta una unitat d’acció o decisió [17]. En base a 
aquesta definició es desenvolupa una personalització dels agents actuants en l’àmbit 
del 22@. 
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6.1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
Els poders públics tenen un paper central en el procés urbà que ens ocupa, 
contribueix de forma decisiva a la producció de l’espai urbà i arbitra els conflictes i 
contradiccions que sorgeixen entre els diferents agents. 
 
L’administració opera a través del planejament i la pràctica urbana. Com ja s’ha 
comentat anteriorment, en l’àmbit de la planificació es manté la base del PGM de 1976 
però flexibilitzant-lo i adaptant-lo a les noves circumstàncies. 
 
El III Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona aprovat en 1999 ja parlava d’ “un 
nou urbanisme 22@ per a una nova economia” centrant-se en el concepte de ciutat del 
coneixement. El I Pla Estratègic Metropolità, aprovat en 2003, reconeix el districte 
d’activitat com un gran projecte d’escala regional centrat en l’àmbit de l’urbanisme, la 
vivenda i la promoció econòmica. Es tracta doncs d’una centralitat metropolitana que 
forma part de la transformació del llevant de la ciutat i s’integra en el triangle actual 
de transformació de Barcelona definit per l’àrea de la Plaça de les Glòries, el Fòrum i 
Sant Andreu - Sagrera. 
 
La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la renovació de les àrees 
industrials del Poblenou, aprovat definitivament el 27 de juliol de 2000, va ser 
conseqüència d’un llarg debat sobre el destí d’aquest  sòl industrial. Els antecedents 
de la renovació se situen en propostes dels anys vuitanta, però degut a les 
intervencions olímpiques (amb la construcció de la Vila Olímpica i la renovació del 
front litoral), el debat va passar a un segon pla fins entrat l’any 1995. 
 
A diferència de l’àrea del Fòrum o de la nova centralitat de Sant Andreu-Sagrera, la 
transformació del districte es basa en la iniciativa privada i un horitzó temporal llarg. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, per un costat s’estableix un sistema d’incentius que 
afavoreixen la transformació de l’espai. Es pasa d’una edificabilitat general en el PGM 
de 2 m2 de sostre per m2 de sòl a 2,2. Es promouen les activitats intensives en 
coneixement amb un coeficient complementari de 0,5 (arribant l’edificabilitat a 2,7). I 
existeix un últim tram per afavorir l’habitatge protegit de 0,3 amb una edificabilitat 
total de 3 m2 de sostre per m2 de sòl. A més, en les àrees que impulsa l’ajuntament es 
preveu un coeficient complementari del 0,2 per serveis tècnics, aparcaments i 
habitatge. La nova edificabilitat oscil·la entre el mínim establert al PGM, la voluntat de 
desenvolupar activitats @ i un anàlisi de rentabilitat a partir del qual es podran 
recuperar plusvàlues immobiliàries a través de l’habitatge públic. A més, un 10 % del 
sòl transformat passa a titularitat pública i es destina a usos dotacionals vinculats al 
sistema productiu. 
 
Un segon aspecte de la MPGM important en termes d’acció col·lectiva territorial és el 
que es refereix als mecanismes de transformació per mitjà de diferents plans derivats 
(vegeu apartat 3.3). Es delimiten sis àmbits estratègics (representant el 47 % del sòl) 
que a través de la iniciativa pública han d’actuar de motors de la transformació, de 
condensadors urbans i de llocs emergents e identificables. A partir d’aquests podran 
produir-se actuacions de transformació sense ubicació predeterminada ja que es 
garanteix la vertebració bàsica del conjunt. 
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En relació als equipaments es preveuen 145.000 m2 de nous equipaments. Gran part 
d’aquests equipaments estan relacionats amb el desenvolupament tecnològic (Viver 
d’Empreses, Agència de Desenvolupament Regional, etc. i altres en construcció com el 
Centre de Producció Audiovisual, la Universitat Pompeu Fabra, la UOC, etc.), però 
també medis de consum col·lectius més tradicionals. Aquest últims varen ser l’objecte 
d’un dels principals eixos de reivindicació dels moviments ciutadans que promogueren 
l’aprovació, per part de l’Ajuntament, d’un pla d’equipaments per al barri el 24 de 
juliol de 2001. En aquest pla es comtemplà una previsió total de 48 equipaments entre 
ampliacions, trasllats i noves construccions. 
 
Resulta d’especial interès l’anàlisi de la societat 22@bcn, S.A. dedicada al 
desenvolupament i execució de les actuacions urbanístiques relacionades amb el 
districte; en relació al planejament, la gestió, la projecció i l’execució. Per tant, amb 
competències d’iniciativa en l’aprovació dels instruments d’ordenació, en la redacció, 
tramitació i aprovació dels instruments de gestió i representació de l’Ajuntament, en 
relació al PEI i a la gestió patrimonial del sòl municipal. 
 
D’aquesta manera, l’impuls i la gestió de la transformació del sòl es fa a través 
d’aquesta societat privada municipal constituïda com societat mercantil de capital 
íntegrament municipal en data de 19 de novembre de 2000. 
 
L’últim aspecte a destacar per analitzar l’acció pública en la construcció d’un districte 
tecnològic urbà és el relatiu a la localització dels organismes públics que promouen 
l’atracció d’empreses. És a dir, que juntament als espais urbanístics transformats per 
la iniciativa pública, en els quals s’han instal·lat organismes públics i privats, 
l’ocupació pública de sostre construït ha estat una estratègia per impulsar la 
implantació d’empreses. Figuren com a consumidors de l’espai renovat Mediacomplex 
i la UPF en el sector Campus Audiovisual; Barcelona Televisió en l’illa de Sancho de 
Ávila, Badajoz, Ciutat de Granada i Almogàvers; Fòrum 2004 en l’edifici d’Ávila 61-65; 
i el INCAVI i dependències del DARP de la Generalitat en Joan d’Àustria 119. 
Barcelona Activa, Localret, la Agència Catalana de Protecció de Dades, entre d’altres, 
en el conjunt Barcelona Activa – Torre Llacuna; Informació i Comunicació de 
Barcelona en l’equipament de BTV; novament Barcelona Activa junt a la UPF en Can 
Jaumandreu; i la UPF amb Mediacomplex en el Parc Barcelona Media ocupen 
equipaments 7@. 
 
 
 
6.2. EMPRESES INDUSTRIALS I DE SERVEIS 
 
Les empreses vinculades a activitats @ apareixen com les destinatàries de les 
operacions, però no com impulsores directes. Aquesta és la raó per la qual es crea la 
nova clau urbanística, l’incentiu a l’edificabilitat i la millora dels serveis tecnològics. 
En l’objectiu d’influir en la localització d’activitats seran decisius la centralitat, les 
comunicacions, la disponibilitat d’espais (per exemple majors a 500 m2) i un preu 
assequible, sempre en un context d’expectatives favorables. 
 
Les formulacions del projecte preveuen 3,2 milions de m2 destinats a activitat 
productiva i 145.000 m2 per a nous equipaments (principalment de suport a la 
producció). També es fa una previsió d’entre 100 i 130 mil nous llocs de treball. El 
nou districte d’activitats es posiciona com un servidor central de la xarxa  
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metropolitana de ciutats, passant de concentrar del 4 al 15 % de l’activitat econòmica 
de Barcelona. Aquestes previsions obeeixen a la necessitat de crear una massa crítica 
per el desenvolupament d’economies d’aglomeració, dotant l’àrea de nous espais per al 
desenvolupament d’activitats avançades que possibilitin el canvi de base econòmica. 
 
En relació al tipus d’activitat, cal dir que les primeres empreses instal·lades no 
formaven part de l’àmbit de les TIC: Aigües de Barcelona, Retevisión, T-System, 
Liberty Insurance, Fotoprix o Sedatex, juntament amb les primeres dependències 
d’organismes oficials. D’aquesta manera, l’estructura productiva no responia a la 
construcció d’un districte tecnològic amb les característiques desitjades. A aquest fet 
cal afegir que l’explosió de la burbuja tecnològica en març de 2000 afectà els objectius 
funcionals del districte. 
 
A partir de 2004 s’observa una certa maduració del projecte en el seu sentit més 
ampli, és a dir, no interpretat en clau totalment endógena, sino també considerant el 
seu condicionament a l’activitat immobiliària. 
 
Una altra característica del procés és relativa al consum de l’espai. Les activitats @ 
desplacen els usos menys intensius del sòl, impulsant grans operacions de renovació 
interior. En conjunt el 22@ suposa l’afectació d’aproximadament 1000 tallers, 
comerços  i altres empreses intensives en la utilització de mà d’obra. A la pràctica, les 
zones industrials @ i els equipaments @ signifiquen una forta terciarització de l’espai 
que expulsa l’activitat industrial tradicional. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte l’auge hoteler existent a Barcelona des de l’any 
2000 que es traduirà en l’atracció de constructores i altres inversors al Poblenou, per 
motius d’oferta i també per diversificar l’activitat per part de les constructores en 
previsió d’un possible estancament del mercat de l’habitatge. 
 
Els hotels es localitzen en les illes Cristóbal de Moura, Venezuela, Agricultura i Josep 
Pla (Vincci Hoteles); Álava, Doctor Trueta, Ávila, Icária (Grup Subirats Berenguer); 
Sancho de Ávila, Zamora, Almogàvers, Pamplona (Habitat Hotels); en la parcel·la 
Pallars – Álava 77-85 i els edificis Pere IV – Pallars (Euromar Hoteles); Álava 94-96 per 
aparthotel. El 22@ disposa d’una elevadíssima dotació hotelera: en planejament 
aprovat en data de febrer de 2005, tres de les set renovacions d’illa preveuen un hotel, 
de les quatre renovacions de parcel·les de més de 2.000 m2, un i de les dotze 
renovacions d’edificis industrials consolidats, dos. 
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6.3. AGENTS PROMOTORS I IMMOBILIARIS 
 
El sector inmobiliari és sens dubte el gran beneficiat del procés de remodelació 
urbana. Aquesta afirmació es fonamenta en el fet de què es tracta del major impulsor 
de les transformacions, havent apostat decididament pel 22@. Cal tenir en compte que 
el Poblenou ha estat el territori de reserva en l’interior de l’àrea central metropolitana 
de la Barcelona post-olímpica i des que en data de 19 de novembre de 1996 
s’enderrocà la nau industrial existent entre els carrers Llacuna i Sant Joan de Malta i 
s’inicià l’apertura de la nova Diagonal, l’activitat a augmentat constantment. A més a 
més, l’increment de l’edificabilitat neta del sector (fomentada pels agents locals amb la 
intenció de generar una major densificació i possibilitar així les economies de 
localització) es converteix en una oportunitat d’or pel negoci immobiliari [18]. 
 
Com es desprèn en la figura següent, les operacions s’han desenvolupat en primer lloc 
en l’eix definit per la Diagonal i en els carrers principals del districte tecnològic. Les 
zones interiors, deixant de costat les predeterminades, romanen més temps al marge 
de la transformació.  
 
 
 

 
Fig. 6.1 Mapificació de l’oferta d’habitatge de nova planta. 2002 (Font: Ajuntament de Barcelona) 
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Taula 6.1 Evolució del nombre d’habitatges 
en construcció (Font: Ajuntament de Barcelona) 

 
 

                                                                                    Fig. 6.2 i 6.3 Gràfics Taula 6.1 
 
 
 

 
El potencial immobiliari total de l’àmbit del districte és de 12.020 milions de euros. En 
els primers quatre anys s’ha iniciat la renovació de més del 50 % de les àrees 
industrials, mitjançant 40 plans de millora urbana que suposen el 60 % de l’oferta de 
sostre productiu prevista en Barcelona per als propers anys. 
 
En la promoció opera tant la iniciativa privada com la pública. La producció de sostre 
productiu i habitatge, així com l’activitat immobiliària, és funció exclusivament de la 
iniciativa privada: Servihabitat XXI, Bouygyes, Axa, Grup Castellví, La Llave de Oro, 
Barcelonesa de Inmuebles, Espais, etc. A més, moltes empreses apareixen vinculades 
a l’obra pública: Metrovacesa, Necso... i entre les adjudicatàries: Copcisa, Typsa, 
Dragados, ACS, etc. 
 
De la breu enumeració dels agents existents s’intueix una forta vinculació entre 
promoció immobiliària i capital financer. En efecte, el comportament global del sector 
immobiliari sumament expansiu reflecteix la penetració de les institucions financeres. 
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6.4. PROPIETARIS DEL SÒL 
 
El bloc dels agents econòmics integra als dos anteriors més els propietaris del sòl. En 
sentit estricte, els propietaris del sòl participen del procés de producció de l’espai 
merament com especuladors, ja que s’apropien del valor total general sense realitzar 
cap inversió (el constructor aporta capital i treball per la transformació del recurs sòl 
en producte). És difícil realitzar una distinció clara entre els diferents agents, sobretot 
degut al fet de què s’està assistint a una progressiva fusió que afecta els que gestionen 
la propietat del sòl i les immobiliàries. De fet, pot afirmar-se que la figura del 
constructor-promotor s’ha de considerar un agent lligat a la propietat del sòl. Així 
mateix, promotors i immobiliàries i empreses industrials i de serveis tendeixen a 
actuar amb estratègies netament rendistes, especialment quan existeix gran 
penetració de capital financer. 
 
En el bloc dels propietaris del sòl s’adverteix una gran dificultat en identificar als 
propietaris de cada terreny, especialment per la presència de nombroses societats 
creades ad-hoc. 
 
Dintre del grup de grans propietaris, es troben productors d’espai com Sedatex sobre 
un àmbit de pla de 3.346 m2 de sòl i Semillas Fitó que compta amb un àmbit de 5.417 
m2. 
 
De la compra del sòl a la introducció d’aquest al mercat, el període de temps en el qual 
els operadors estan lligats a la propietat del sòl és generalment dilatat, augmentant 
així el valor de la transacció futura. Evidentment, aquesta estratègia únicament està a 
l’abast d’aquells que puguin finançar la retenció. Un mecanisme més sutil que 
insisteix en la variable temps i el valor del sòl es produeix en l’operació promocional, 
una vegada adquirit el solar. 
 
 
6.5. PROPIETARIS DE SOSTRE I CIUTADANS: ELS CONFLICTES DE 
LA TRANSFORMACIÓ. 
 
Els propietaris de sostre i ciutadans engloben les diferents formes d’acció col·lectiva 
dels consumidors de l’espai com a residència urbana, no com a funció productiva. Els 
propietaris de sostre són un grup transicional entre els propietaris i els ciutadans; 
tenen en comú amb els primers la recerca del benefici derivat de l’increment del valor 
de les seves propietats, es a dir l’augment del preu de l’habitatge (que per a ells és 
principalment valor de reserva o valor de canvi). 
 
Les principals organitzacions que han intervingut en el procés de transformació del 
barri del Poblenou són: en primer lloc, les associacions de veïns i en especial la del 
Poblenou, nascuda en 1972 i que va experimentar una revitalització arran dels 
conflictes de la transformació. En segon lloc, podem situar l’Associació d’Afectats, que 
va néixer com Comissió escindint-se de l’anterior en març de 2002. En tercer lloc, hi 
ha la Coordinadora contra el 22@ que com a tal va iniciar les seves activitats a finals 
de 2001 impulsada pels joves del barri. Les dues darreres estan integrades en la 
Plataforma Veïnal contra l’Especulació, que des dels inicis del 2002 organitza 
propostes al marge de les associacions de veïns. En quart lloc, el Fòrum Cívic 
Barcelonès pretendrà ser un punt de trobada entre els anteriors sense arribar a tenir 
èxit. Per últim, l’Arxiu Històric del Poblenou (vinculat a l’Associació de Veïns) i el 
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Fòrum de la Ribera del Besòs, centrats principalment en la reflexió i desenvolupament 
de propostes. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, des de la concepció del Pla fins al moment de la seva 
aprovació, la participació va ser restringida a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, 
arquitectes afins i aportacions de tècnics i professionals vinculats al Cercle Digital. 
Durant aquest període, la resta d’actors (partits polítics, propietaris del sòl, promotors, 
associacions de veïns, etc.) van intervenir formalment mitjançant al·legacions en el 
període d’exposició pública i a través d’alguna reunió. 
 
Els propietaris del sòl i les promotores van ser el grup més recelós davant el Pla, ja 
que des de feia temps apostaven per la reconversió residencial a lliure preu; tot i això, 
les promotores van veure un elevat potencial de negoci en el sector de les oficines. Per 
altra banda, la idea del 22@barcelona va convèncer a l’Associació de Veïns del 
Poblenou (AVPN) ja que aquest  resolia quatre de les seves sis demandes bàsiques: la 
redacció d’un pla general de renovació pel Poblenou, el manteniment de l’activitat 
productiva, la construcció d’habitatge protegit i el reconeixement dels 4.600 habitatges 
que estaven en situació d’il·legalitat. Els dos temes pendents consistien en la provisió 
de nous equipaments socials i la protecció del patrimoni històric i industrial del 
Poblenou. 
 
Els primers PERI d’iniciativa pública, allunyats del centre històric del Poblenou, van 
ser aprovats al llarg del 2001 sense grans complicacions tot i l’inici de les protestes 
dels afectats del Parc Central. Tot i així, durant aquest any van començar a aparèixer 
les primeres crítiques per part de l’AVPN reivindicant la necessitat d’una major 
participació en el projecte. 
 
L’aprovació inicial (desembre de 2001) del PERI Llacuna va esdevenir el detonant que 
originà les primeres crítiques de caràcter generalitzat. Encara que l’AVPN mantenia el 
suport  al Pla 22@bcn en les seves línies generals, va criticar obertament el PERI per 
l’alçada de les torres que es volien construir, vistes com una agressió, així com per la 
poca participació veïnal i la nombrosa afectació a habitatges. El 28 de febrer de 2002, 
es va realitzar contra el PERI Llacuna una de les manifestacions més multitudinàries 
del Poblenou, que va reunir 2.500 persones. Durant aquest procés la situació es va 
complicar i van néixer dues noves associacions d’oposició al Pla: l’Associació d’afectats 
del 22@ (formada per part dels veïns afectats) i la Coordinadora contra el 22@ 
(formada per sectors anticapitalistes que reivindiquen el caràcter especulatiu del Pla, 
la destrucció de llocs de treball i la vinculació de les noves empreses tecnològiques a la 
indústria de l’armament. 
 
Malgrat molts dels temes conflictius ja eren latents des de l’inici del Pla, va ser a partir 
del PERI Llacuna quan aquests van emergir i créixer. 
 
Els principals punts que originen el conflicte són: 
 
a) l’habitatge. 
 
El Pla 22@bcn no garanteix el manteniment dels habitatges en situació d’al·legalitat, 
especialment aquells que es troben fora dels anomenats fronts consolidats. 
Inicialment, l’Ajuntament va donar a entendre que el Pla legalitzava i protegia aquests 
habitatges però només quan es van començar a executar els PERI i van començar a 
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haver-hi habitatges afectats es va aclarir que únicament els habitatges situats en els 
“fronts consolidats” tenien el futur assegurat. Finalment, desprès d’una sèrie de 
mobilitzacions per a la preservació de les cases i la recol·locació dels afectats es va 
disminuir el nombre d’afectats. 
 
Una de les principals novetats respecte al tema de l’habitatge va ser el resultat de la 
campanya “Volem seguir vivint al Poblenou”, promoguda pel moviment veïnal, que 
reivindicava que el 50% dels pisos de protecció construïts al barri fossin 
prioritàriament pels veïns. Davant una rotunda negativa inicial per part de polítics 
municipals, gestors del 22@bcn i cooperatives d’habitatge sindicals; finalment s’acordà 
que un terç dels pisos siguin per als residents.  

 
 

b) El patrimoni industrial. 
 
La sensibilitat sobre el patrimoni industrial ha anat creixent des que es va aprovar el 
Pla 22@bcn. Fruit del treball desenvolupat per l’Arxiu Històric del Poblenou i el grup 
de patrimoni industrial del Fòrum de la Ribera Besòs, el moviment veïnal inicià un 
catàleg sobre el patrimoni industrial del Poblenou i la seva inclusió en el Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni Històric-artístic de la ciutat de Barcelona. Al llarg d’aquest 
procés, els PERI s’han anat dotant d’una major sensibilitat respecte al patrimoni, 
etiquetant alguns edificis industrials com a “edifici a mantenir”. En altres casos, com 
ara Can Ricart, es va autoritzar la destrucció parcial. 
 
 
c) Les activitats productives. 
 
La MPGM va apostar per la permanència dels usos productius i concretament per 
l’atracció d’activitats de noves tecnologies, i amb aquest argument es permet 
augmentar l’edificabilitat (0,5 m2sostre/m2sòl). 
 
En aquest terreny el conflicte se situa entorn a dos temes: l’expulsió de les activitats 
productives existents i el tipus de les noves activitats. Respecte al primer, s’ha criticat 
l’excessiva preocupació per atraure empreses vinculades a les TIC, no garantint la 
continuïtat de les petites i mitjanes empreses presents en el sector. Pel que fa a les 
noves activitats, encara que algunes d’elles són emblemàtiques d’aquest sector (T-
Systems, Indra o Auna), es qüestiona la presència de noves empreses que no 
alberguen “activitats @” i el procés de relocalització des del centre de la ciutat al 
22@bcn, on el preu de les oficines és més barat i es poden extreure importants 
plusvàlues de les oficines cèntriques. 
 
 
d) Els equipaments. 
 
En el moment de l’aprovació de la MPGM no existeix al Poblenou cap biblioteca 
pública, cap centre de dia, cap guarderia i ni tant sols un petit casal per a gent gran. 
Davant d’aquesta situació, l’AVPN inicia a principis de l’any 1999 una campanya per 
assegurar la realització dels equipaments necessaris. Després de més d’un any de 
mobilitzacions es crea una comissió bipartita amb tècnics de l’Ajuntament i 
representants veïnals on finalment es consensuen el tipus d’equipaments necessaris i 
la seva ubicació aproximada, el 30% dels quals és en terrenys del 22@bcn. 
 



                                                              Capítol 6. Els actors urbans implicats en el procés de transformació               
 

124

 

Cal indicar que la MPGM preveu únicament els 7 equipaments 7@ de titularitat 
pública, en règim de concessió, dedicats a activitats relacionades amb la formació, la 
investigació i la empresa.  
 
 
6.6. ANÀLISI DELS INTERESSOS DELS DIFERENTS ACTORS EN EL 
PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ. 
 
En el procés de transformació del Poblenou coexisteixen diferents agents urbans amb 
objectius i interessos diferenciats. Lògicament, l’existència d’interessos contraposats 
és la raó per la qual apareixen els conflictes. Els principals punts de tensió o 
divergència d’interessos es poden classificar en dos grups: 
 
a) el primer fa referència a la discrepància entre mantenir les característiques del 

barri (continuïtat) o, per contra, apostar per la seva substitució. Cal aclarir que 
tots els agents urbans van expressar el seu desacord amb la desatenció municipal 
durant les dècades pasades, que va produir la degradació urbana del barri. Així, 
tots aposten per una transformació, el que varia és el grau d’intensitat de la 
mateixa. 

 
Efectivament, existeix un diferent grau de preocupació respecte el manteniment de 
la identitat urbana, social i cultural del barri. Així, els actors implicats tenen 
diferents posicions sobre la preservació dels edificis d’habitatges i industrials del 
Poblenou. Per exemple, mentre que l’Associació d’afectats del 22@ (AA22@) i la 
Coordinadora contra el 22@ (CC22@) estan en principi en contra de la destrucció 
de cap habitatge, l’AVPN accepta l’afectació de determinades cases i tallers en pro 
de la transformació del barri, mentre s’asseguri la continuïtat dels habitants i dels 
negocis en altres indrets. En l’altre extrem de l’eix se situarien els propietaris del 
sòl i els promotors interessats en què es promogui una substitució de les activitats 
actuals cap a nous usos que generin majors plusvàlues. La societat 22@bcn també 
se situa a la part dreta de l’eix continuïtat – substitució, donat el seu interès a 
substituir els usos industrials del Poblenou per activitats relacionades amb les TIC 
i a l’estar condicionada a les inversions dels promotors privats per tal de dur a 
terme aquests canvis. 
 
A continuació es representa en un eix continuïtat – substitució els diferents agents 
en funció del seu posicionament en el procés de transformació: 
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Figura 6.4 Posicionament dels diferents actors en l’eix continuïtat – substitució 
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b) el segon fa referència a la discrepància en relació al valor d’ús o el valor de canvi que els 
diferents actors fan respecte als espais del Poblenou. La CC22@ i l’AVPN se situen en 
l’extrem inferior del quadre ja que la seva principal reivindicació s’articula entorn dels usos 
que s’han de donar  als espais productius i habitacionals, independentment del seu preu en el 
mercat. Simplificant, l’important és si les noves activitats permetran crear nous llocs de 
treball o si als nous habitatges hi tindran accés  els actuals residents. 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 fonamentalment per propietaris i petits empresaris, el valor de canvi també és 
un valor important de cara a negociar les indemnitzacions corresponents. La societat 22@bcn 
es posiciona en un lloc similar a l’eix, però per raons diferents. L’estratègia de la societat 
22@bcn 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 per diferents 
raons es mantenen en desús o bé es considera que el seu ús no és l’adequat. Finalment els 
promotors i els propietaris del 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. 
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Figura 6.5 Posicionament dels diferents actors en l’eix valor d’ús  – valor de canvi 
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Els dos eixos anteriors es poden combinar en un únic gràfic amb l’objectiu de 
determinar el posicionament dels diferents actors amb un caràcter general: 
 
 
 

CC22@ 22@BCN, S.A.

AA22@ PROMOTORS

AVPN PROPIETARIS DEL SÒL

VALOR DE CANVI

SUBSTITUCIÓ

CONTINUÏTAT

VALOR D'ÚS
EIX COMBINAT

 
Figura 6.6 Posicionament dels diferents actors en l’”eix combinat” 

(Font: el·laboració pròpia) 
 

 
 
De l’anàlisi de l’”eix combinat” de la figura anterior, s’observa: 
 

- Els actors principals involucrats en el procés és poden dividir en dos grups que 
tenen els mateixos interessos, tot i que en diferent grau. Per un costat: la 
CC22@, l’AA22@ i l’AVPN (continuïtat – valor d’ús). Per l’altra: la societat 
22@bcn, els promotors i els propietaris del sòl (substitució – valor de canvi). 

 
- Els principals temes de discrepància en el procés de transformació es donaran 

entre els agents amb posicions més contraposades: CC22@ i el conjunt format 
pels promotors i els propietaris del sòl. 
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D’aquesta manera, la viabilitat socioeconòmica del Pla 22@bcn passarà per buscar un 
equilibri entre els diferents eixos que dependrà en última instància de les estratègies i 
les relacions de poder que s’estableixin entre els diferents actors. 
 


