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RESUM 

El creixement de les ciutats i de les seves àrees d’influència en els darrers anys del 
segle XX i en els primer anys del segle XXI, ha provocat que aquestes necessitin nous 
espais per encabir noves activitats econòmiques i socials. 

Tanmateix moltes ciutats, com és el cas de Barcelona, no disposen d’uns límits lliures 
per expandir-se a voluntat segons les necessitats. Per tant, la solució que es busca es 
la rehabilitar zones deteriorades i degradades de la ciutat per situar-hi aquestes noves 
activitats. 

I aquest ha sigut el cas del projecte 22@Barcelona, el qual pretenia i pretén la reforma 
dels antics espais fabrils degradats dels barris del Poblenou i de Sant Martí de 
Provençals. La reforma prevista proposava regenerar la zona amb un nou espai públic 
d’alta capacitat infraestructural que hauria de servir de base per a la instal·lació d’un 
gran nombre de nombre empreses tecnològiques en l’anomenat 22@ o Districte de la 
Innovació. 

El treball realitzat en la present tesina té per objectiu analitzar les diferents fases 
d’intervenció sobre l’espai públic de la zona, en relació a les activitats del projecte 
22@Barcelona, des del seus inicis l’any 2001 fins el moment actual. Aquest anàlisi té 
una doble metodologia, una per conèixer les implicacions urbanístiques i físiques sobre 
el territori i l’altre per reconèixer els impactes sobre el conjunt dels ciutadans i veïns de 
les zones afectades. 

Així, durant l’execució del treball, es distingeixen tres etapes diferenciades en la 
intervenció sobre l’espai públic: l’etapa prèvia a la crisi econòmica; l’etapa intermitja de 
la crisi econòmica i l’etapa actual. Cadascuna d’aquestes etapes presenta un model 
d’intervenció sobre l’espai públic i unes implicacions socials diferents, de tal manera que 
la situació actual es pot entendre com la suma d’aquests processos. 

En aquest sentit en la tesina es valoren els pros i contres de cada etapa i intervenció, 
de tal manera que l’anàlisi serveix per adquirir l’experiència necessària per definir un 
possible model d’intervenció a futur que sigui més equilibrat. 
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ABSTRACT 

The growth of cities and their influence areas in recent years of the twentieth century and 
the first years of the century, has meant that these new spaces needed to accommodate 
new economic and social activities. 

But many cities, such as Barcelona, have no limits free to expand at will as required. 
Therefore, the solution is being sought to rehabilitate the damaged and degraded areas 
of the city to place these new activities there. 

And it was the case of 22 @ Barcelona project, which aimed and aims to reform the old 
manufacturing areas degraded neighborhood of Poble Nou and Sant Martí de 
Provençals. The planned reform proposed regenerate the area with a new public space 
of high infraestructural capacity that would serve as the basis for the installation of a 
large number of technology companies in the called Innovation District or 22@. 

The work in this thesis is to analyze the different stages of intervention on public space 
in the area, in relation to the activities of the 22 @ Barcelona project, from its inception 
in 2001 until the present time. This analysis has two methods, one for urban and physical 
implications know the territory and the other to recognize the impacts on all citizens and 
residents in the affected areas. 

Thus, during the execution of the work, there are three distinct stages in the intervention 
on public space: the stage prior to the economic crisis; the medium stage of the economic 
crisis and the current stage. Each of these stages presents a model of intervention in the 
public space and different social implications, so that the present situation can be 
understood as the sum of these processes. 

In this sense the dissertation measured the pros and cons of each stage and action, so 
that the analysis used to acquire the experience necessary to define a possible model 
for future intervention that is more balanced than the previous. 
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1. CAPÍTOL 1 

INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

1.1. INTRODUCCIÓ 

La definició contemporània del concepte d’espai públic urbà ens diu que es el lloc on 
qualsevol persona té el dret a circular en pau i harmonia, on el pas no pot estar restringit 
per criteris de propietat privada i, excepcionalment, per reserva del govern. L’espai 
públic comprèn, per tant, les vies de trànsit o circulació oberta: carrers, places i 
carreteres; així com àmplies zones dels edificis públics com ara les biblioteques, 
escoles, hospitals, ajuntaments, estacions; o els jardins, parcs i espais naturals el sòl 
dels quals és de propietat pública 

Si s’aprofundeix en el concepte i es parla en termes legals, l’espai públic modern prové 
de la separació formal entre la propietat privada urbana i la propietat pública. Aquesta 
separació implica reservar, des de la fase de planejament, sòl lliure de construccions 
(excepte equipaments col·lectius i serveis públics) per a usos socials característics de 
la vida urbana com ara: l’esbarjo, el transport, les activitats culturals, els actes col·lectius 
i de vegades, els actes comercials. 

Aquests usos del sòl determinen una de les característiques inherents de l’espai públic: 
és l’escenari de la interacció social quotidiana i compleix les funcions de suport físic de 
les activitats que condueixen a la satisfacció de les necessitats urbanes col·lectives. 
Aquest escenari urbà que es l’espai públic, en l’època moderna es caracteritza 
principalment per la seva accessibilitat. 

A més, el concepte forma part tan intrínsecament de la vida de les persones que, avui 
en dia es pot dir que gairebé tothom té una idea interioritzada d’allò que entén per espai 
públic, tot i que aquesta pugui estar més o menys correlacionada amb la definició més 
plausible anteriorment citada. 

Tot i que segons la definició es pot dir que l’espai públic pertany als ciutadans, en termes 
efectius aquests deleguen en els seus representants polítics les capacitats d’ordenació, 
manteniment i regulació del mateix. És per tant el govern qui en darrer cas pren les 
decisions sobre el mateix en cada moment. Aquestes decisions s’articulen per mitjà de 
plans generals d’ordenació urbana, plans parcials d’ordenació urbana o fins i tot, per 
mitjà de plans específics d’ordenació. 



Capítol 1. Introducció, objectius i metodologia. 

 

8 

 

Però aquest fet posa de manifest una de les característiques més importants de l’espai 
públic: la seva variabilitat. És a dir, les decisions que el govern pot prendre en la seva 
ordenació estan vinculades a la etapa històrica, política, social i econòmica que viu el 
país i per tant, són sempre susceptibles de variacions. 

En aquest sentit, si ens situem la època de la revolució industrial a la ciutat de Barcelona 
(segona meitat del segle XIX) el govern de l’època va haver de prendre certes decisions 
per encabir les noves superfícies fabrils tant dins com a l’entorn de la ciutat: 

 Va enderrocar l’antiga muralla de la ciutat i va situar els primers recintes fabrils en la 
zona del Raval i del Port. 

 Gràcies al desenvolupament de les comunicacions i del ferrocarril, va obrir la ciutat 
i va establir nous recintes fabrils als municipis propers com eren Sant Martí de 
Provençals, la vila de Gràcia o el municipi de Sants. 

I la necessitat de rapidesa en aquestes ubicacions fabrils va comportar que les mateixes 
només contessin amb la ordenació necessària i suficient per a desenvolupar la seva 
activitat: carrers mínimament urbanitzats, útils pel transport de les mercaderies, per a la 
càrrega i descàrrega de les mateixes i per a la comunicació entre els diferents recintes 
fabrils. A més, en molts casos els treballadors vivien al centre la ciutat o en 
assentaments irregulars prop de les fàbriques. 

Aquest model contrasta amb l’impulsat pel govern nacional per a l’ampliació de la ciutat 
encarregat a l’enginyer Ildefons Cerdà, qui va realitzar un dels treballs més importants i 
innovadors a nivell de planejament urbanístic fet fins a l’època en la redacció del seu Pla 
Cerdà aprovat l’any 1859. 

Aquesta intervenció diferencial sobre l’espai públic va suposar una de les raons 
fonamentals que expliquen l’existència actual de zones amb grans naus i fàbriques 
abandonades en algunes ubicacions que actualment ja pertanyen pròpiament a la ciutat 
de Barcelona, com és el cas del ara barri de Sant Martí de Provençals i del Poblenou. 
L’altra raó que explica l’abandonament d’aquestes instal·lacions fabrils recau en el canvi 
de model econòmic, doncs a partir de la dècada dels anys 1960 aquest es fa fonamentar 
en la construcció i no en la industria. 

Per tant, tot i que a partir d’aquests anys 60 es van construir habitatges i es va tractar 
de millorar les condicions urbanes d’aquestes zones, el cert és que les mesures no van 
ser de suficient intensitat i en el cas del barri de Sant Martí de Provençals sobretot i en 
algunes zones del barri del Poblenou no reformades per les obres olímpiques en els 
anys previs i posteriors als Jocs de Barcelona’ 92, es va arribar a finals de segle amb 
aquest escenari de barri semi-abandonat i envellit. 

I és en aquest context de finals del segle XX on neix la iniciativa 22@Barcelona, la qual 
pretén regenerar aquestes zones del barri del Poblenou i del barri de Sant Martí de 
Provençals per mitjà de la implantació d’un model d’ordenació urbana pensat per a la 
instal·lació de grans empreses tecnològiques i de mitjans de comunicació, a més de 
l’aposta per un espai públic de qualitat i pensat per a les persones. 

 

1.2. OBJECTIUS 

Aquesta tesina té per objectiu analitzar les intervencions fetes i previstes de fer sobre 
l’espai públic per la iniciativa 22@Barcelona en les zones envellides i deteriorades dels 
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barris del Poblenou i de Sant Martí de Provençals, amb la intencionalitat de regenerar-
les. 

L’objectiu principal és fer el seguiment de les actuacions realitzades des de l’inici del 
projecte 22@Barcelona fins el dia d’avui. En aquest sentit, els altres objectius secundaris 
de la tesina són els següents: 

 Conèixer i analitzar l’evolució de l’espai públic a la ciutat de Barcelona i en 
especial als barris del Poblenou i Sant Martí de Provençals durant el període 
considerat. 
 

 Analitzar el pla i el projecte 22@Barcelona i avaluar les modificacions que s’han 
produït des de l’inici fins avui en dia. 
 

 Identificar les diferents etapes que s’han produït en la iniciativa. 
 

 Valorar el impactes i els canvis produïts en cada etapa. 

Per aconseguir aquests objectius, en un primer capítol de la tesina es descriurà 
l’evolució històrica de l’espai públic als barris del Poblenou i Sant Martí de Provençals 
fins el moment abans de l’inici de les intervencions de la iniciativa 22@. Aquesta 
descripció anirà acompanyada de la descripció general dels principis fonamentals del 
nou model d’ordenació proposat per la iniciativa, i també s’indicarà l’estat actual de 
desenvolupament de les intervencions sobre les zones indicades. 

Seguidament, en un altre capítol s’analitzarà com ha variat el model conceptual 
d’ordenació previst per 22@Barcelona des dels inicis de la seva implantació. El pas del 
temps i la visualització de les obres executades, ens indica que el model inicial ha patit 
certes modificacions que s’han transmès a l’ordenació de l’espai públic. En aquest sentit, 
s’han identificat tres etapes d’intervenció que presenten trets molt diferents i que 
permetran entendre els canvis produïts en el concepte. A més, per donar cos a l’anàlisi 
de les diferències s’han proposat tres construccions particulars de cada etapa que 
representen fidelment, la idea del model que es tenia en cada moment. 

Finalment, en el darrer capítol de la tesina s’abordaran les conclusions i reflexions fetes 
a partir l’anàlisi comparatiu del tractament de l’espai públic, fet per la iniciativa 
22@Barcelona durant les tres etapes diferencials comentades. En aquest punt 
s’especificaran els canvis positius fets en el model d’intervenció i tractarà d’interpretar 
quin pot ser el futur del tractament de l’espai públic que es realitzarà mitjançant aquesta 
iniciativa. 

 

1.3. METODOLOGIA 
 

 Metodologia de treball. 

Per a desenvolupar la present tesina es complementen diferents àmbits disciplinaris que 
van des d’una descripció històrica dels barris, fins a focalitzar-se  en una anàlisi del 
planejament i un reconeixement dels canvis en període considerat, per a finalitzar amb 
una acció  propositiva respecte les actuacions de millora que es poden implementar en 
el procés de transformació de les zones deteriorades i envellides del Poblenou i Sant 
Martí de Provençals.  
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Per tal d’aconseguir els objectius, l’elaboració de la tesina ha  comportat un procés 
metodològic fins conèixer  la transformació des d’una doble perspectiva: urbanística i 
social.  

Previ a la redacció de la memòria d’aquesta tesina s’ha realitzat una tasca de recopilació 
de documentació en diferents nivells: 

 Un nivell d’origen bibliogràfic i documental per a composar la part històrica inicial del 
document. 
 

 Un altre nivell de consulta  referent a les fonts documentals urbanístiques i 
cartogràfiques  de les diferents institucions implicades en els processos de 
planificació urbana que repercuteixen sobre la zona analitzada. Es  destaca la 
consulta del Pla General Metropolità de 1976 (PGM) i el seu Projecte de Modificació 
(PMPGM) aprovat l’any 2000. A més, també ha estat necessari consultar el Pla 
Especial d’Infraestructures del Poblenou (PEI) aprovat l’any també l’any 2000. 
Finalment, també ha calgut consultar les bases fonamentals d’intervenció del 
projecte 22@Barcelona el Districte de la Innovació, així com altres fonts d’informació 
estadística de l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Martí i Poble Nou). 

 

 Finalment, el darrer nivell de recerca documental ha consistit en una recollida de 
l’estat d’opinió, essencialment de la divulgada pels mitjans de comunicació en relació 
a les intervencions en un moment concret dels actors principals socials i 
institucionals responsables de la transformació de l’espai públic. En aquest sentit, 
les referències bibliogràfiques inclouen totes les dades de les fonts consultades i 
s’adjunta un enllaç de tipus “click” perquè a partir del present document es pugui 
accedir directament a la noticia concreta consultada en internet. 

La tasca analítica s’estructura en 3 capítols diferenciats però molt entrelligats que ajuden 
a donar els diferents enfocs de l’anàlisi: el coneixement històric, l’anàlisi urbanística, 
l’anàlisi social, la definició de les problemàtiques, així com les propostes de millora i una 
part conclusiva. 

La intenció dels diferents capítols permet diferenciar en dos nivells, per una banda un 
nivell descriptiu, i per l’altra l’aprofundiment en l’anàlisi urbana i social i dels impactes 
associats a la transformació de l’espai públic.  

Finalment, per facilitar la lectura i concepció global de la tesina s'ha estructurat els 
apartats de la següent manera. Tant les descripcions de la situació inicial del sector com 
les descripcions de les propostes s'han procurat tractar de forma rigorosa, objectiva i el 
més correcte possible procurant no quedar-se en un nivell superficial d'explicació i 
arribant a un grau de detall suficient per conèixer completament el procés de 
transformació urbanística. Les valoracions personals i comentaris així com la confecció 
de noves propostes de millora s'ha recollit al final de cada apartat en el punt anàlisi i 
valoracions, el qual es present al final de cada una de les etapes històriques 
d’intervenció analitzades en el capítol número 3. 

Abans d'iniciar la tesina es preveia com a darrer objectiu proposar un model alternatiu 
de planejament urbanístic. Finalment, s'ha desestimat fer una proposta totalment nova i 
s'ha optat per completar la existent amb actuacions locals. El motiu ha sigut doble, per 
una banda el resultat excel·lent de l'ordenació vigent i, per l'altre, la inviabilitat d'executar 
la nova proposta. 
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2. CAPÍTOL 2 

ANTECEDENTS 

 

2.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS I URBANÍSTICS DELS BARRIS DEL 
POBLENOU I SANT MARTÍ DE PROVENÇALS ABANS DEL 
PROJECTE 22@BARCELONA. 

 
 

2.1.1. Antecedents històrics del barri de Sant Martí de Provençals. 

L’actual barri de Sant Martí de Provençals pertany al districte de Sant Martí a la ciutat 
de Barcelona i, històricament es té coneixement del mateix a partir del segle X (any 989) 
pel topònim Provençals inscrit en diversos documents de l’època.  

En aquell moment Sant Martí era un ampli territori gairebé deshabitat, situat als afores 
de la muralla de Barcelona. S'estenia des del nord fins al riu Besòs i des del mar fins a 
la muntanya del Carmel. En aquells temps, la línia de la costa estava més reculada, i 
gran part del que ara són els barris de Poblenou i Besòs o bé eren maresmes insalubres 
o bé aiguamolls i llacunes, que constituïen un perllongament natural del delta del riu 
Besòs. És així com al llarg dels segles, amb el retrocés de la línia de costa i l'acció 
humana, la seva superfície augmentà fins a esdevenir un dels pobles més extensos del 
Pla de Barcelona. 

Arrel d’aquest primer moment, la població en la zona va anar creixent durant la baixa 
edat mitjana gràcies a la construcció de sèquia Condal que apropava les aigües del riu 
Besòs a la ciutat, de tal manera que van establir-s’hi diversos molins i masies així com 
una església que més endavant seria l’emblema del barri, anomenada de Sant Martí de 
Provensals.  

En aquest context, la zona no va adquirir la categoria de municipi fins que en el seu 
Decret de Nova Planta, l’aleshores rei Felip V va emprendre reformes en el sector nord-
est del pla de Barcelona. Tot i aquest fet, en els segles posteriors el municipi no va 
créixer significativament en nombre d’habitants i no ho faria fins a l’època de la 
industrialització al mitjans del segle XIX. 
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Figura 2.1. Evolució demogràfica al barri de Sant Martí fins el segle XIX [Font: wikipedia] 

L’arribada de la revolució industrial a Barcelona a mitjans i finals del segle XIX i la millora 
de les comunicacions, especialment la del ferrocarril així com les artèries de sortida de 
la ciutat com la carretera de Mataró, van permetre la transmissió de l’ona expansiva de 
la industrialització al municipi de Sant Martí de Provençals.  

L'arrencada de la indústria a Sant Martí  es produí arran de la prohibició, el 1846, de 
l'Ajuntament de Barcelona de construir més fàbriques a l'interior de la ciutat 
emmurallada. Així, les fàbriques de teixits  s'instal·laren al Clot, la Sagrera i 
majoritàriament al barri de Taulat, aprofitant la bona situació de terres planes i riques 

d'aigua subterrània al Poblenou. 

Tal fou la  intensitat d’instal·lació industrial en el municipi en poc temps,  que les 
fàbriques arribaren a ser un dels senyals d’identitat del mateix, el qual durant l’època va 
rebre noms com ara L’obrador de Barcelona o El Manchester català. Aquest fet suposà 
que en el cens del polític Pascual Madoz a l’any 1845 es registraren al municipi: diverses 
fàbriques d’indianes, adoberies, una fàbrica d’àcid sulfúric i nítric, una fàbrica de patates, 
una fàbrica de corda per a vaixells, tres fàbriques de tints i cinc molins fariners.  

Conseqüentment al creixement del municipi en població i importància, el mateix va ser 
annexat com a nou territori de la ciutat de Barcelona el 20 d’Abril de 1897, juntament 
amb els municipis de Sarrià, Sants, Gràcia, Sant Andreu del Palomar i Sant Gervasi. 

En aquest sentit es pot dir que fins l’any 1950, el territori del municipi de Sant Martí va 
romandre inalterat en la seva finalitat fabril. Després de la Guerra Civil i durant els 
primers anys  de las post-guerra les destruccions de les zones i l’abandonament de la 
majoria de les fàbriques fou una constant. Aquest fet, junt amb l’arribada de les onades 
migratòries de treballadors a la ciutat de Barcelona provinents d’altres zones del territori 
espanyol degradades i empobrides per la guerra, va propiciar que el municipi passés a 
servir de zona d’acollida d’aquests treballadors. Així, a principis del anys 50 es van 
construir a la zona dos grans grups d’habitatges a banda i banda del carrer Guipúscoa 
per encabir-hi els treballadors. 

Como a resposta a aquesta necessitat edificatòria, el govern de Franco va aprovar un 
nou pla parcial pel sector que comprenia el municipi l’any 1958, que va accelerar la 
urbanització dels carrers i va contribuir a la colmatació edificatòria amb la multiplicació i 
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repetició de grans blocs d’habitatges. El resultat d’aquest procés fou un barri amb una 
alta densitat de població i amb una manca total d’equipaments i serveis. 

I així es va mantenir el barri durant l’etapa franquista. No fou fins l’any 1979 en que el 
primer govern municipal democràtic va començar el procés de descentralització política 
i administrativa, de tal manera que s’originà l’actual divisió de la ciutat de Barcelona en 
deu districtes, on Sant Martí n’era un d’ells. Així el nou districte de Sant Martí fou creat 
per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984 incorporant no sols el nucli de Sant Martí de 
Provençals, sinó també d’altres barris propers. 

 

Figura 2.2. Detall dels barris que conformen l’actual districte de Sant Martí [Font: wikipedia] 

Gràcies a aquesta divisió administrativa, a partir d’aquest  moment es van començar a 
gestionar amb major eficàcia els serveis municipals i es va tractar de millor en la mesura 
del que fos possible la situació de l’espai públic urbà del barri de Sant Martí de 
Provençals. 

 

2.1.2. Antecedents històrics del barri del Poblenou. 

L’espai físic que avui ocupa el barri del Poblenou va ser, inicialment, una zona humida i 
pantanosa, típica de les àrees properes als desembocaments, com és el cas de la del 
Besòs. Topònims certs carrers com la Llacuna o Joncar, recorden aquest fet. 

Entre els segles XII i XIII aquesta zona humida va començar a aprofitar-se 
econòmicament amb pastures per al bestiar destinat a abastir a Barcelona. Amb elles 
comencen a aparèixer masies, com la de Can Canals o la de El Taulat d’en Llimona i es 
pot dir que la vida exclusivament agrària va durar fins al segle XVIII. 

En aquella època (segle XVIII) la zona ja era coneguda com la que hi havia al darrera 
de la Ciutadella de Barcelona, construïda després de la desfeta del 1714. D’aquest segle 
és la construcció de la Casa de la Quarentena, on eren revisats els viatgers sospitosos 
de portar malalties epidèmiques, la instal·lació del primer cementiri fora de les muralles 
de la ciutat (l’actual cementiri del Poblenou). 
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De forma anàloga al cas del barri de Sant Martí de Provençals, la revolució 
industrial arribà al barri durant el primer terç del segle XIX. La proximitat a Barcelona, la 
facilitat i l’abundància d’aigua, la barator dels aliments, de l’estatge i dels terrenys, 
donaren un gran impuls a la fabricació d’indústries. La instal·lació de fàbriques requeria 
d’una quantitat ingent de mà d’obra i per tant es va desenvolupar un procés de 
construcció de cases i de creixement demogràfic del barri. Tal fou així que cap els anys 
1840-50 la concentració d’habitatges sorgida al sud del terme de Sant Martí fou batejada 
popularment com a Taulat o “Pueblo Nuevo”.  

En els espais que deixaven aquestes grans indústries, que sovint tallaven els carrers, 
s’aixecaren edificis d’humils d’habitatges, generalment mal construïts i amb deficients 
condicions higièniques. Les epidèmies de còlera, tifus o verola, que fins ben entrat el 
segle XX, produïren gran mortaldat, eren moneda corrent, i trobaven terreny adobat en 
les humils i poc higièniques vivendes dels obrers. 

A això cal afegir la manca d’enllumenat de gas als carrers, l’existència de pous negres i 
de dipòsits de latrines que, juntament amb els fums de les xemeneies, empudegaven 
l’ambient i produïen problemes per a la salut. També mancaven lleis contra el llançament 
de deixalles, així com transports públics i escoles. La convivència dels habitatges de la 
gent amb les fàbriques era força difícil pels perjudicis que aquestes els ocasionaven. 

 

Figura 2.3. Detall del barri del Poblenou en la zona de la Llacuna l’any 1928. [Font: [1]] 

Aquesta situació es va poder contrarestar en part, gràcies a l’aparició del sindicalisme i 
el cooperativisme, però arrel de l’esclat de la guerra civil i de la victòria del general 
Franco, el barri va encetà un llarg període caracteritzat per l’escassetat, la repressió i 
la manca de llibertats. El règim totalitari ultraconservador provocà un retrocés important 
en tots els camps. 

Al llarg dels anys 1940 i 1950 les intervencions urbanístiques al Poblenou foren 
summament puntuals, i es limitaren a l’obertura de carrers que restaven tallats per 
fàbriques i a la construcció d’alguns blocs d’habitatges. 

L’augment demogràfic causat per les grans immigracions durant el franquisme va fer 
créixer el ja tradicional dèficit de serveis del Poblenou, extremadament greu en els 
camps de l’ensenyament, la sanitat i els transports. A més, seguien sense solució vells 
problemes com la contaminació, l’aïllament del barri entre l’autopista i les vies, o les 
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periòdiques inundacions per manca d’una xarxa adequada de clavegueres. Els incendis 
sovintejaven motivats pels riscos que oferia l’existència de tanta indústria. 

I les primeres solucions a aquests greus problemes no arribaren fins l’inici de l’època 
democràtica. A finals dels anys 70 es va produir l’arribada del metro al barri i l’inici dels 
moviments veïnals que vetllaren per millorar les condicions de vida, de l’entorn urbà i de 
la seguretat del barri. 

Un dels fets urbanístics més importants pel barri va succeir amb el nomenament de 
Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics de l’any 1992. En una vella zona industrial del 
Poblenou, anomenada Icària en record dels antics socialistes utòpics, es va construir la 
Vila Olímpica com a residència dels esportistes participants aquests jocs. 

El disseny del conjunt, i la seva posterior transformació en barri residencial, es va fer de 
la mà de l'equip Bohigas-Martorell-Mackay-Puigdomènech, incorporant també projectes 
d'altres arquitectes guanyadors de premis FAD. L'operació suposava, alhora, la 
recuperació d'aquest front litoral per a tota la ciutat, amb la creació dels grans espais de 
lleure del Port Olímpic, els parcs del Port i de la Nova Icària i la platja d'aquest mateix 
nom. 

Però tot i aquesta bona solució per a la zona de la Vila Olímpica, el cert, es que la gran 
part del barri del Poblenou seguia patint el problemes que es deriven d’un entorn urbà 
degradat i abandonat pertanyent a l’era fabril. 

 

2.1.3. Situació urbanística d’ambdós barris abans del projecte 
22@Barcelona. 

Segons es recull en el Pla Especial d’Infraestructures [2], el barri de Sant Martí de 
Provençals i el barri del Poblenou presentaven a finals dels anys noranta un escenari 
urbà altament degradat i obsolet: mancava l’obertura de carrers per a completar la xarxa 
viària, les xarxes de serveis urbans no cobrien la totalitat dels assentaments i les 
capacitats eren fruit més d’un retrocés en la demanda que no pas de la inversió 
realitzada. 

L’accessibilitat era deficient, el model circulatori ineficient i existien nombres cruïlles 
sense regular i trams sencers de vials per obrir. Els pocs reguladors de semàfors 
existents eren vells i no admetien la possibilitat de centralització, i molt menys sistemes 
de videovigilància o de comptatge. 

En referència als transports, és cert que el metro hi arriba amb la línia 4 (estacions de 
Besòs i Poblenou) però més enllà existia una falta de cobertura molt important. A més, 
una de les característiques de la línia 4 en aquells temps era la poca connectivitat de la 
mateixa amb la resta de la xarxa metropolitana amb pèrdua de temps que això suposava 
en desplaçaments extra pels ciutadans. 

El sanejament necessitava ser completament revisat en la xarxa secundària i actuar 
puntualment en alguns punts negres en de la xarxa primària. A més, l’abundància 
d’aigües freàtiques, degut a les característiques hidrològiques de la zona, estava 
pràcticament desaprofitada i només es limitava a l’existència d’un dipòsit de 500 m3 i a 
una petita xarxa de distribució. 
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Les xarxes de serveis bàsics com ara l’aigua potable i el gas necessitaven d’una 
ampliació imminent i d’una renovació de materials en molts punts doncs la majoria de 
trams estaven realitzats amb materials obsolets. 

De forma similar la xarxa elèctrica en alta i baixa tensió, no servien per a donar cobertura 
suficient als assentaments i per tant, necessitava d’una ampliació important. 

En termes d’altres infraestructures urbanes, el barri del Poblenou comptava amb un tram 
de xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (RSU) que donava cobertura 
a la urbanització de la Vila Olímpica. El barri de Sant Martí no en disposava. 

Paral·lelament, en ambdós barris es produïa un greuge comparatiu important amb la 
resta de barris i districtes de la ciutat en referència a operadors de telecomunicacions, 
doncs només es comptava amb un mentre que en la resta de barri es podia optar per 
un ventall de fins a deu operadors diferents. 

Finalment, si parlem dels acabats superficials com ara els paviments cal dir que la major 
part de l’espai públic estava altament deteriorat, i a més el 10% de l’espai no estava ni 
tan sols urbanitzat en aquells moments. També cal ressaltar que hi havia un 5% d’espai 
disponible que no era hàbil per permetre-hi cap actuació. Per tant, del total del sòl a mes 
de l’utilitzat i deteriorat hi havia un 15% total que ni tan sols s’estava explotant en cap 
dels sentits. 

No només els paviments eren deficitaris, sinó que la xarxa d’enllumenat públic existent 
presentava greus problemes de funcionament i cobertura, més enllà d’una intensitat 
lumínica absolutament insuficient.  

Si aquests elements es trobaven en aquesta situació als barris, cal acabar dient que 
l’arbrat i les zones de vegetació eren molt poques i les existents presentaven un aspecte 
fitosanitari molt pobre.  

  

 

2.2. EL PROJECTE 22@BARCELONA. EINES URBANÍSTIQUES I 
TÈCNIQUES PER TRANSFORMAR L’ESPAI PÚBLIC 

El projecte 22@Barcelona neix amb la finalitat de transformar la major part dels espais 
degradats dels antics barris industrials del Poblenou i de Sant Martí de Provençals. El 
projecte no només promou la regeneració de les zones sinó que intenta convertir-les en 
nous espais atractius per a la implantació d’activitats econòmiques de nova generació 
relacionades amb els serveis avançats i les noves tecnologies. 

Aquest projecte es fonamenta formalment, mitjançant les regulacions establertes per la 
Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona (aprovat per la Subcomissió 
d’Urbanisme el 27 de Juliol de l’any 2000). I en termes de magnitud de les intervencions 
proposades, el projecte 22@Barcelona representa el procés de transformació 
urbanística més important plantejat a la ciutat des de el Jocs de l’any 1992.  

Aquesta intervenció urbanística plantejada pel projecte es va poder idear gràcies a que 
en la Modificació del Pla General Metropolità anteriorment citada, s’eliminava la 
restricció en la qualificació urbanística del sòl industrials atribuïdes als espais degradats 
del Poblenou i de Sant Martí de Provençals. De tal manera que el sòl es podia 
requalificar en urbanitzable i capaç d’acollir les infraestructures i serveis necessaris per 
a desenvolupar aquest nou espai altament tecnològic [3]. 
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Figura 2.4. Detall de les àrees d’intervenció del projecte 22@Barcelona. [Font:[4]] 

Malgrat que l’evolució dels processos de renovació urbana iniciats als barris durant la 
dècada dels anys 90 van permetre, en el cas de certes zones del Poblenou com ara la 
Vila Olímpica, resoldre algunes problemàtiques urbanístiques d’aquests, el cert és que 
el teixit urbà intern d’ambdós barris a principis de l’any 2000 presentava greus 
deficiències infraestructurals, que impedien que els espais fossin aptes per acollir la 
nova funció prevista pel planejament i el projecte 22@Barcelona. 

 

2.2.1. El Pla Especial d’Infraestructures (PEI). 

La renovació urbanística de les antigues àrees industrial degradades del Poblenou i Sant 
Martí de Provençals per a desenvolupar-hi un nou teixit urbà caracteritzat per una 
coexistència d’usos i per l’aparició de noves activitats tecnològiques, va fer necessari 
l’organització de les intervencions sobre l’espai i les infraestructures existents. 

Aquesta necessitat va comportar la definició de nous models que determinaven les 
característiques del nou espai i dels sistemes i xarxes de serveis urbans, donat que els 
procediments de planificació i disseny habituals emprats en la darrera meitat del segle 
XX ja no hi eren aplicables. 

En aquest sentit, un dels aspectes més important que els nous models devien valorar 
era la necessitat d’una implantació temporal progressiva i fraccionada en el territori, fet 
que va fer necessària la definició d’una estratègia d’implantació que permetés a ambdós 
barris, tenir la seva funcionalitat urbana conservada en tot moment. 

Aquestes raons tècniques especifiques justifiquen la redacció de l’anomenat Pla 
Especial d’Infraestructures del Poblenou (PEI) on es defenien els requeriments bàsics 
de l’estratègia en la intervenció. Aquest PEI fou l’element complementari de la 
Modificació del Pla General Metropolità que definia molt més concretament, les 
intervencions a realitzar, així com el moment de realitzar-les. 

 

 

 



 
Capítol 2. Antecedents. 

18 

 

2.2.2. Elements fonamentals del Pla Especial d’Infraestructures (PEI). 

La redacció d’aquest PEI va comportar la definició dels punts estratègics més importants 
per al procés de regeneració de les zones degrades i que foren: 

o La visió integral. S’estudia l’estat de les xarxes de serveis i dels espais a nivell 
global, considerant les interaccions entre ells i les sinergies que s’hi puguin establir 
per evitar al màxim l’impacte sobre els ciutadans. 
 

o La nova estructuració del transport públic. Es projecten noves xarxes ortogonals 

per a les línies d’autobús que han de circular per les zones a transformar, així com 
la implantació del tramvia i la dotació de molts kilòmetres de carril bici per garantir 
una mobilitat sostenible. 

 
o El nou model de gestió de la circulació i el trànsit. Es planeja la construcció de 

noves i majors zones d’aparcament, juntament amb model de regulació semafòrica 
que permeti una major fluïdesa de trànsit juntament amb la incorporació del transport 
públic. 

 
o El nou model d’ordenació del subsòl. Aquest nou model planeja la construcció de 

galeries subterrànies transversals als carrers que comuniquen les illes urbanes entre 
sí. Aquestes galeries permeten el pas de tot tipus de serveis entre les illes i 
s’alimenten de les xarxes troncals de serveis que circulen pel subsòl de tota la via 
pública. 
 

o La internalització de serveis. El PEI proposa el trasllat de certs serveis que 

actualment ocupen la via pública a l’interior de les illes urbanes. Aquests serveis 
serien, per exemple la xarxa elèctrica de baixa tensió, les connexions a les xarxes 
de telecomunicacions o el punts de recollida selectiva de residus. 

 
o Ús dels espais interiors a les illes. En el sentit del punt anterior, els espais interiors 

de les illes s’aprofiten per donar servei als edificis perimetrals.  
 

o Dotar l’espai de xarxes urbanes diverses i potents. Es proposa augmentar el 

nombre d’operadors de xarxa de telecomunicacions present en la zona, a més de 
planificar l’arriba de xarxes de aigua potable, gas i electricitat de certa capacitat per 
abastir el nou teixit urbà. 

 
o La política d’aprofitament i gestió energètica.  Es proposa l’ús de les energies 

renovables en tot els casos en que sigui possible i viable, sempre amb la finalitat de 
garantir una urbanització sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

 
o Dotació d’un nou servei centralitzat de climatització. S’incorpora en el subsòl 

una nova xarxa de climatització-calefacció centralitzada, composada per quatre 
canonades d’aigua (dues d’aigua freda i dues d’aigua calenta) per a la impulsió i el 
retorn a la central de climatització. Aquesta xarxa serà troncal en el nou teixit urbà, 
de tal manera que les noves edificacions que ho sol·licitin podran connectar-se a la 
mateixa mitjançant l’escomesa pertinent. Aquesta xarxa s’anomena comercialment 
Districlima i és de primera implantació a la ciutat de Barcelona. 
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Figura 2.5. Resum gràfic dels pilars fonamentals del PEI. [Font:[4]] 

 

2.2.3. Estratègia d’implantació del projecte 22@ sobre el territori. 

Tal com s’ha dit en punts anteriors, la quantitat i la intensitat de les intervencions a fer 
sobre els espais degradats per donar forma al projecte 22@Barcelona, suposa que 
aquestes tindran una durada en el temps considerable. És per això que en PEI 
s’estableix una estratègia d’intervenció per sector o eixos fonamentals que permetran 
desenvolupar el projecte de manera racional i ordenada en el temps i l’espai. En el 
moment inicial de concepció del projecte 22@Barcelona els sectors estratègics 
d’intervenció foren els següents: 

o Sector Llull-Pujades-Llevant. 

Es planeja la intervenció sobre aquest sector per crear un nou eix d’activitat 
complementari a Diagonal Mar i al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. 
La ordenació unitària de les tres illes que configuren el front del carrer Llull assegura la 
homogeneïtat del conjunt i allibera un gran espai lliure que connecta els jardins del 
centre del Poblenou amb el parc de Diagonal Mar. 

o Sector Llull-Pujades-Ponent. 

És la intervenció més extensa, amb una equivalència de 18 illes urbanes de l’Eixample 
i té per objectiu tornar la vitalitat social als carrers de Llull i Pujades, que en l’època 
industrial foren les vies de comunicació més emprades per connectar Barcelona i el 
Poblenou/Sant Martí. En aquest sentit, es planeja la renovació urbanística tenint cura de 
preservar el patrimoni d’interès històric, arquitectònic i artístic del sector. 

o Sector Eix Llacuna. 

Preveu l’apertura del carrer Llacuna fins arribar al mar. Això permet crear un nou eix 
d’activitat econòmica i de vitalitat social que, juntament amb els eixos de la Rambla del 
Poblenou i del carrer Marià Aguiló, formen un sistema econòmic i social intens al cor del 
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barri. A més, aquesta apertura del carrer Llacuna permet connectar el Parc del Clot i el 
Parc Litoral. 

o Sector Parc Central. 

El projecte 22@Barcelona preveu que en aquest sector els edificis més característics 
passin a formar part de la propietat municipal i es destinin a equipaments de afavoreixin 
la cohesió entre els nous usos productius i residencials previstos pel sector. 

En aquest sentit destaca la planificació d’una gran àrea verda central al sector que 
s’anomena Parc Central, el disseny del qual va ser atorgat finalment al mundialment 
reconegut arquitecte Jean Nouvel. 

o Sector campus Audiovisual. 

Es planeja la transformació de sis illes properes a la Plaça de les Glòries amb l’objectiu 
de crear un conjunt d’espais de referència destinats a concentrar empreses i institucions 
del sector audiovisual. 

El principal equipament d’aquest sector del campus audiovisual és l’anomenat Parc de 
Barcelona Media, un espai de gairebé 60.000 m2 on hi conviuen oficines d’investigació, 
zones de formació universitària o plataformes de promoció de start-up’s, entre d’altres. 

o Sector Perú-Pere IV. 

En aquest sector la transformació prevista inicialment contemplava set illes ubicades a 
l’extrem meridional del carrer Pere IV, per tal de recuperar la vitalitat històrica d’aquest 
eix fonamental de la ciutat. A més, la transformació permet la creació d’un altre eix 
d’activitat ortogonal format pel carrer Josep Pla el qual va des de la Gran Via fins a la 
façana litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Localització de les àrees estratègiques del projecte 22@Barcelona. [Font: [5]] 
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2.2.4.  La importància de la transformació de l’espai públic en el 
projecte 22@Barcelona. 

El projecte 22@Barcelona, destina un 10% dels sòls anteriorment industrials i 
majoritàriament privats a la creació de més de 114.000 m² per a nous espais públics i 
zones verdes (abans inexistents) i estableix un elevat estàndard de qualitat en els seus 
carrers. 
   
L'espai públic és l'element de suport de l'estructura urbana, de les relacions i de les 
activitats, i és, per tant , un dels eixos bàsics de la configuració de la ciutat. Per aquest 
motiu, l'estructura dels espais verds al Poblenou es proposa amb una seqüència de 
mides, on els grans espais  com ara el Parc Litoral, la futura Plaça de les Glòries o el 
Parc Central s'estenen gradualment cap a les places i passatges de mides menors 
vinculats a l'edificació, convertint-se en els veritables espais de relació entre els diferents 
usuaris.  
 
El carrer modifica subtilment el seu traçat  per millorar tant la circulació rodada de 
vehicles com la de vianants. D'una banda redueix els problemes de trànsit del Poblenou, 
definint un nombre reduït de carrers principals, per on circulen la majoria de vehicles i el 
transport públic, i un nombre superior de carrers secundaris, amb un mínim flux de trànsit 
destinats a l’accessibilitat a les edificacions. 

D'altra banda, introdueix un nou estàndard en la urbanització que optimitza els 
recorreguts dels vianants, millora les condicions de visibilitat i seguretat en el pas de 
vianants i facilita l'accés a tots els ciutadans amb mobilitat reduïda. Alhora, amplia les 
voreres fins a set metres per tal d'afavorir els trajectes a peu i el desenvolupament del 
comerç de proximitat als xamfrans, doncs es forma una plaça octogonal més ample que 
la utilitzada al tradicional a l’Eixample barceloní. 

 

2.2.5. Resum en xifres de la magnitud prevista del projecte 
22@Barcelona. 

Com a resum final dels antecedents referents al projecte 22@Barcelona es disposarà 
un gràfic on s’especificaran les magnituds fonamentals del projecte urbanístic de 
regeneració del barris del Poblenou i Sant Martí de Provençals. 

 

RESUM EN XIFRES PROJECTE 22@BARCELONA 

  

Àmbit d'implantació 198,26 Ha /115 illes / 1.159.626 m2 

Manteniment habitatge Reconeixement de 4.614 habitatges preexistents 

Promoció d'habitatges Es creen 4.000 nous habitatges de protecció oficial 

Augment zones verdes Es destinent 114.000 m2 de sòl 

Increment llocs treball 150.000 

Inversió del PEI 180 M € 
 

Figura 2.7. Resum de les magnituds fonamentals del projecte 22@. [Font: elaboració pròpia 

partir de [6]] 
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2.3. ESTAT ACTUAL D’IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE 
22@BARCELONA 

Tenint en compte les necessitats temporals del projecte 22@Barcelona es pot entendre 
que des dels inicis de la seva implantació a l’any 2001, fins avui, el projecte no es troba 
ni molt menys finalitzat. 

A més, el ritme d’implantació del mateix ha estat variable en aquests setze anys i ha 
sofert una greu davallada en l’activitat entre els anys 2012 i 2015 com a conseqüència 
del context de crisi socioeconòmica que s’estava vivint a nivell mundial, i sobretot a nivell 
espanyol. 

En aquest sentit es poden qualificar els períodes i ritmes d’implantació del projecte 
segons l’esquema següent: 

o Etapa inicial (2001-2003). Un ritme d’implantació lent, fruit de la dificultat d’iniciar tots 
els mecanismes que han de conduir a l’execució de les mesures plantejades. 
 

o Etapa de maduresa (2004-2009). Un ritme d’implantació elevat, degut a que ja es 
tenen clares i assentades les bases de la transformació per part de tots els actors 
de l’execució. 

o Etapa de declivi (2010-2014). Sensible davallada del ritme d’implantació i fins i tot 
aturada de la implantació del projecte degut a les conseqüències de la crisi 
econòmica sobre els actors de la transformació. 
 

o Etapa de reestructuració (2014-2015). El ritme d’implantació sobre el territori és molt 
lent en aquesta etapa degut a que s’estan revisant els conceptes fonamentals del 
model i adaptant-los a la nova situació econòmica i social resultant de la crisi. A més, 
el canvi de direcció del projecte entre la societat municipal 22@Barcelona i l’entitat 
Barcelona de Gestió Urbanística (BAGURSA) que s’havia produït en l’etapa anterior 
fa que l’especificitat de la primera no pugui ser assumida per la generalitat de la 
segona  i per això, el ritme del projecte es torna més lent. 

 
o Etapa de nous inicis (2016-Actual). Un cop la nova direcció del projecte (BIMSA-

BAGURSA) defineix el nou estil que s’ha de donar a la transformació, es comencen 
a redactar nous projectes constructius i es comencen a executar noves obres, en un 
primer moment de poca entitat i destinades a la continuació de les xarxes de serveis 
urbans que s’havien implantat durant l’etapa de maduresa. 

Amb la finalitat d’explicar el conjunt d’intervencions fetes des de l’inici del projecte l’any 
2001, es proposa la distinció entre els àmbits d’implantació a nivell de planificació 
urbanística, de gestió urbanística i d’execució d’obres i infraestructures: 

o Estat d’implantació del planejament urbanístic. 

La Modificació General del Pla Metropolità (MPGM) delimita, inicialment, sis àrees, que 
es desenvolupen per iniciativa pública i preveu que els altres àmbits de planejament no 
inclosos en aquestes sis àrees es puguin desenvolupar per iniciativa privada o pública. 
En aquest sentit, la MPGM 22@ no determina des de l’origen l’ordenació detallada i 
precisa de cada part del territori, sinó que es remet al planejament derivat per a concretar 
i especificar l’ordenació de cada àmbit de transformació. 

La funció principal de la direcció del projecte durant aquests anys, en aquests tipus 
d’actuacions, ha estat la d’assegurar que les ordenacions proposades i aprovades 
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responguin als objectius formulats en el Pla 22@. En aquesta direcció s’ha impulsat la 
transformació de sectors prioritaris, s’ha orientat i assistit a les iniciatives privades i els 
equips redactors durant l’elaboració dels plans, s’han subscrit els convenis urbanístics 
pertinents, tramitat els instruments resultants i impulsat directament aquells àmbits 
estratègics on la col·laboració publico-privada era imprescindible per possibilitar la 
transformació.  

Tot i l’alentiment del ritme de transformació com a conseqüència de l’evolució econòmica 
nacional i internacional, el planejament ja desenvolupat ha permès avançar en la 
concreció dels programes de nou sostre econòmic, d’habitatge social i d’equipaments 
públics. 

Segons informació de la pròpia web de 22@Barcelona [7] fins al final de l’exercici 2012 
el conjunt de plans aprovats incloïen 3.029.106 m² de sostre, i 926.954 m² de sòl 
transformat, dels quals es concretaven 151.753 m² de sòl d’equipaments, 124.912 m² 
de sòl per a espais lliures i prop de 3.200 habitatges amb algun règim de protecció 
pública. 

Tenint el compte l’aturada de les implantacions entre 2012 i 2015, i el procés més 
conceptual que tangible realitzat per la nova direcció del projecte (BIMSA) a partir 
d’aquests anys en endavant, es pot dir que la situació actual del plantejament urbanístic 
es molt semblant a la citada. 

o Estat d’implantació de la gestió urbanística. 

L’impuls de l’execució del planejament urbanístic té com conseqüència immediata i 
necessària la materialització de les transformacions en els ordres físic, jurídic, econòmic 
i social, generant i imposant expectatives i obligacions, beneficis i càrregues, drets i 
deures. La tasca més específica de la gestió urbanística és l’exigència del compliment 
de les diverses obligacions, càrregues i deures urbanístics. 

Des de l’inici de 22@ fins a la fi de l’exercici 2012 i segons informació de la pàgina web 
de 22@Barcelona [8], s’han tramitat més de 190 instruments de gestió. S’han gestionat 
més de 625.000 m2 de sòl, que representen el 47% de l’àmbit de renovació i dels quals 
aproximadament 200.000 m2 de sòl han estat cedits a l’Ajuntament de Barcelona per ser 
destinats a espais públics, equipaments, vials, habitatges de protecció i activitat 
econòmica. Quant a sostre, això suposa un total de 1.920.000 m2, dels quals més de 
120.000 m2 són públics, per a habitatges de protecció, i més de 30.000 m2 per a 
activitats. La resta són de titularitat privada per activitats. 

D’altra banda, aquests processos han generat uns ingressos econòmics per fer front a 
l’execució del Pla Especial d’Infraestructures de 45,26 milions d’euros, IVA inclòs, i uns 
ingressos econòmics per contravalor de sòls i sostres no cedits físicament de 24,55 
milions d’euros. 

De manera anàloga al cas anterior cal entendre que la davallada d’activitat posterior a 
l’any 2012, comporta que la situació de la gestió urbanística actual sigui similar a la 
descrita. 

o Estat d’execució de les obres. 

Potser l’aspecte més important en termes físics és la quantitat d’espais que el projecte 
22@Barcelona ha pogut transformar i generar des dels seus inicis. Aquest aspecte es 
resumeix amb la descripció de les obres executades fins el moment actual. Seguidament 
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es resumeixen les magnituds fonamentals relatives a les obres executades fins el final 
de l’exercici 2012 [9]: 

    •    101 unitats trams de carrer executats. 

    •    946 metres lineals de galeries públiques (46 unitats). 

    •    2.085 metres lineals de galeries privades. 

    •    14.607 metres lineals de xarxa de climatització. 

    •    11.789 metres lineals de xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans. 

    •    30.434 metres lineals de prismes troncals (electricitat i telecomunicacions). 

Aquestes magnituds representen una intensitat d’implantació del PEI sobre el territori 
del 40% del total durant aquest anys. 

A més, a partir de l’etapa de nous inicis l’any 2015 les obres que s’executaven eren per 
iniciativa privada a nivell de promocions edificatòries dintre de les illes, o bé per la 
voluntat d’allargar trams de xarxes de serveis que tenien les companyies segons els 
acords als quals haguessin arribat amb determinats clients; aquest és el cas de les 
xarxes d’aigua potable de l’empresa Agbar, la xarxa de climatització de l’empresa 
Districlima, o de la xarxa de gas de l’empresa Gas Natural. Per tant, aquestes obres no 
responen als criteris de regeneració de l’entorn sinó a una necessitat de servei i per tant, 
conceptualment es podrien no considerar com a part del projecte 22@Barcelona. 
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3. CAPÍTOL 3 

EVOLUCIÓ DE LA INTERVENCIÓ SOBRE L’ESPAI PÚBLIC DEL 
PROJECTE 22@BARCELONA 

 

3.1. INTRODUCCIÓ 

El projecte 22@Barcelona es va iniciar conceptualment arrel de la Modificació del Pla 
General Metropolità de Barcelona (MPGM) i arrel de la redacció del Pla Especial 
d’Infraestructures del Poblenou (PEI) l’any 2000. La posada en marxa del projecte va 
comportar la necessitat d’establir una direcció del mateix i sota les directrius de 
l’Ajuntament de Barcelona es va constituir la societat municipal 22@Barcelona. 

Les tasques de direcció que va assumir aquest ens varen ser: 

 Gestió de la redacció de projectes constructius d’urbanització dels sectors. 

 Licitació de les obres definides en els projectes constructius redactats. 

 Adjudicació de les obres a les empreses constructores amb major valoració tècnica-
econòmica de l’oferta presentada. 

 Control del correcte desenvolupament de les obres en cost, qualitat i terminis. 

 Promoció dels sectors regenerats amb les empreses tecnològiques que estaven 
interessades en instal·lar-s’hi en les parcel·les/illes. 

Per tant, tenint en compte les feines descrites en els primers punts i afegint-hi la dificultat 
d’aconseguir els tècnics adequats per a realitzar aquestes tasques, des dels inicis del 
projecte fins que la primera de les obres projectades es va començar a executar sobre 
el territori varen passar més de dos anys.  

De fet, segons es pot comprovar en la pròpia pàgina web de 22@Barcelona [10] la 
primera de les obres del projecte que es va començar a executar sobre els territoris 
degradats del Poblenou i de Sant Martí de Provençals, ho feu el 12 de Setembre de 
l’any 2002 i fou la següent: 

“Projecte de la urbanització i infraestructura del carrer Llull. Districte d’activitats 22@bcn.  
Fase 1: Llull-Besòs. Tram 1 entre Bac de Roda i Selva de Mar”. 
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Figura 3.1. Àmbit d’intervenció de la primera obra del projecte 22@bcn. [Font: [11]] 

A partir d’aquest moment i fins a l’actualitat, el projecte 22@Barcelona s’ha anat 
desenvolupant. Aquest desenvolupament però, no ha estat pas homogeni ni uniforme 
tant a nivell conceptual com a nivell executiu. Allò que es presumia com un model 
tecnològic i innovador per a la regeneració de l’espai públic de les zones afectades als 
inicis del projecte ha donat pas, amb el transcurs del temps i dels contextos sòcio-polítics 
i econòmics, a una concepció molt diferent del que ha de suposar regenerar l’espai 
públic degradat i fer-lo útil per a les persones. 

En aquest sentit, l’arribada i la duració de la crisi econòmica global al llarg dels anys 
2009-2015, i donada la seva importància a tots els nivells, pot considerar-se com el punt 
d’inflexió del canvi de model d’intervenció sobre l’espai públic: hi ha un abans i un 
després de la crisi, però com no, també hi ha d’haver un durant la crisi. 

El que es pretén en el capítol número 3 de la present tesina és identificar el model 
d’intervenció sobre l’espai públic plantejat pel projecte 22@ durant cadascuna 
d’aquestes etapes: abans de la crisi, durant la crisi i la situació actual. Amb aquesta 
finalitat i per a cada etapa, es caracteritzarà el context sòcio-polític i econòmic existent, 
de tal manera que aquest pugui servir per justificar el model d’intervenció que es du a 
terme. Finalment, en cadascuna d’aquestes etapes s’identificarà un exemple 
d’implantació sobre el territori que sigui paradigmàtic del període en qüestió. 

Amb aquest anàlisi per etapes, es faran evidents les diferències entre el models 
d’implantació i els canvis de mentalitat, la qual cosa permetrà, en els següents capítols 
de la tesina, valorar quin dels models ha estat més encertat o no, a més d’extreure una 
sèrie de conclusions útils que podran ser aplicables pel futur del projecte 22@Barcelona 
en els pròxims anys. 
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3.2. EVOLUCIÓ EN L’ETAPA PRÈVIA A LA CRISI ECONÒMICA (2001-
2009). 

 
3.2.1. Introducció. 

Durant l’etapa prèvia a l’arribada de la crisi econòmica global dels darrers anys, el 
projecte 22@ es va desenvolupar seguint les directrius del PEI i en base al control de la 
societat municipal 22@Barcelona.  

Per tal de caracteritzar el context sòcio-polític i econòmic que en que es va viure a la 
ciutat de Barcelona durant aquells anys, s’aniran presentant una sèrie d’indicadors que 
permetran valorar aquestes situacions.  

3.2.1.1. Indicadors sòcio-econòmics. 

L’etapa prèvia a la crisi econòmica es pot considerar com d’una certa bonança a nivell 
econòmic en termes de l’estat Espanyol i del territori català. La qualitat de vida dels 
ciutadans barcelonins era considerablement bona i en termes mitjos la majoria de la 
població tenia un treball estable i uns ingressos mensuals acceptables. 

La major part dels salaris de la població de classe mitja, s’invertia en hipoteques 
d’adquisició d’habitatges, concedides fàcilment per uns bancs que volien aprofitar les 
condicions favorables per fer negoci. 

Aquest resum de la situació sòcio-econòmica pot reflectir-se en els següents indicadors 
pel cas concret de la ciutat de Barcelona i del districte de Sant Martí on es produeixen 
les intervencions del projecte 22@Barcelona. Cal destacar que s’ha pres l’any 2005 com 
a punt de referència per a consultar els indicadors (punt mitjà del període). 

 

Figura 3.2. Detall dels indicadors econòmics de l’etapa prèvia a la crisi (any 2005). [Font: 

Elaboració pròpia a partir de [12]] 

 

3.2.1.2. Indicadors d’activitat urbanística. 

Un altre punt de vista que permetrà caracteritzar el context de l’etapa analitzada es basa 
en determinar el nivell d’intervencions urbanístiques que s’estaven duent a terme durant 
la mateixa. 
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Aquest aspecte ens permet centrar-nos més en el tema objecte de la tesina i fins i tot, 
permetrà identificar el nombre d’actuacions urbanístiques que es van desenvolupar en 
aquesta etapa dintre del projecte 22@Barcelona. 

En aquest sentit, es pot dir que en el punt mitjà del període (any 2005) el nombre 
d’intervencions urbanístiques que es van realitzar a Barcelona i al districte de Sant Martí 
van ser les següents: 

 

Figura 3.3. Nombre d’actuacions urbanístiques a BCN (any 2005). [Font: Elaboració pròpia a 

partir de [12]] 

Segons les xifres, el període es pot considerar d’una alta activitat urbanística en conjunt 
a la ciutat de Barcelona i particularment, al districte de Sant Martí doncs el valor de 45 
actuacions l’any 2005 és el més alt de tots els districtes de la ciutat. 

El sector de la construcció era un dels (sinó el principal) motors de l’economia del país i 
això es va reflectir durant el període en el nombre d’intervencions fetes en relació al 
projecte 22@Barcelona: 

 

Figura 3.4. Actuacions urbanístiques del projecte 22@Barcelona entre 2001 i 2004. [Font: [12]] 
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Figura 3.5. Actuacions urbanístiques del projecte 22@Barcelona entre 2005 i 2009. [Font: [12]] 

Per tant, només sumant algunes dades de les figures anterior, com per exemple el 
nombre d’obres finalitzades durant el període surt un total de 50 obres d’urbanització i 
infraestructura que representen uns 14.955 metres lineals de renovació de l’espai públic 
executats en aquest temps. Destaca, especialment l’any 2006 com el més productiu tant 
en termes d’obres finalitzades com en metres lineals executats. Conseqüentment es pot 
dir que aquets resultats validen la qualificació de l’etapa de molt prolífica en termes 
urbanístics. 

 

3.2.1.3. Context polític del període. 

El context polític del període previ a la crisi econòmica es pot identificar com una etapa 
de canvis significatius. Durant aquests anys el govern espanyol va canviar de rumb, així 
com també ho va fer el govern català de la Generalitat. 

En el conjunt de l’estat espanyol, el president José María Aznar des de l’any 1996 va 
perdre les eleccions generals de l’any 2004 en favor del Sr. José Luís Rodríguez 
Zapatero. Tot i la bonança econòmica dels darrers anys del govern del PP i Aznar, els 
espanyols no van veure amb bons ulls certes decisions preses de forma unilateral 
relatives a aspectes de política exterior. Per tant, amb la voluntat de canviar aquesta 
situació els espanyols van escollir el Sr. Zapatero del PSOE com a president des de 
l’any 2004. Aquest mandat es va perllongar més enllà de la fi del període considerat a 
l’any 2009. 

Pel que fa al govern de la Generalitat de Catalunya, als inicis del període el president 
era el Sr. Jordi Pujol i ho era des de l’any 1980. La quantitat d’anys al front del govern 
català i el desgast progressiu del càrrec van fer que en les eleccions catalanes de l’any 
2003, s’escollís el Sr. Pasqual Maragall com a nou president. Maragall, membre del PSC 
va ser escollit fruit de la bona valoració general que va fer la gent del seu mandat com 
alcalde de Barcelona durant els anys 1982-1997. Tot i que la figura d’en Maragall era 
reconeguda, la detecció d’una greu malaltia va fer que el seu partit nomenés un altre 
candidat per a les eleccions de l’any 2006. L’escollit en aquest cas fou el Sr. José 
Montilla, un candidat molt menys conegut pel gran públic que finalment aconseguí ser 
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president de la Generalitat gràcies al suport rebut dels partits d’Iniciativa per Catalunya 
Verds i Esquerra Republicana, en la configuració de l’anomenat tripartit d’esquerres. El 
president Montilla va perllongar el seu mandat més enllà de la fi del període considerat 
en aquest punt l’any 2009. 

Finalment, en termes del govern de la ciutat de Barcelona, els canvis produïts en el 
govern de la Generalitat també van influir sobre el fins aleshores alcalde el Sr. Joan 
Clos. L’alcalde Clos va tenir un mandat iniciat l’any 1997 i finalitzat el 2006, on després 
de les eleccions municipals va ser escollit com a nou alcalde el Sr. Jordi Hereu. El 
mandat del Sr. Hereu es va perllongar més enllà del 2009, que és la data fi del període 
considerat en aquest punt. 

Per tant, aquest conjunt de canvis van provocar certa inestabilitat general en tots els 
estaments i en conseqüència les polítiques d’actuació van centrar-se en mantenir allò 
que funcionava bé (era el cas de l’economia i com a motor la construcció) i retocar 
superficialment allò que no ho feia (era el cas de temes de política social i igualtat 
principalment). 

 

3.2.2. Model d’intervenció sobre l’espai públic. 

En aquest punt es procedirà a caracteritzar els punts més importants en la 
intervenció sobre l’espai públic de les zones industrials degradades de Sant Martí 
de Provençals i el Poblenou que fa el projecte 22@Barcelona durant el període 
considerat. 

3.2.2.1. Aspectes generals de la transformació. 

Tot i que el projecte 22@Barcelona té un rerefons conceptual que va més enllà 
de només la intervenció sobre l’espai públic, doncs també proposa un canvi 
econòmic i social en la zona, la voluntat de la present tesina es avaluar 
essencialment els canvis que sobre l’espai públic ha provocat aquesta 
intervenció. 

Com s’ha dit, en el període 2001-2009 la implantació sobre el territori de les idees 
del projecte 22@Barcelona va ser molt prolífica i dirigida per una entitat municipal 
anomenada 22@Barcelona. En aquest sentit, la manera de procedir fins a portar 
les idees a materialitzar-se físicament fou la habitual pel conjunt de projectes 
constructius que es realitzaven en el sector, és a dir, un conjunt de tècnics, 
basant-se en les indicacions del PEI (redactat per un altre conjunt de tècnics), 
encarregaven la redacció d’un projecte constructiu en base al qual les empreses 
constructores havien d’executar les obres. 

En tot aquest procés la variable dominant era el respecte pel PEI i el criteri tècnic 
de les persones responsables de cada pas. I així varen funcionar les coses 
durant el període esmentat amb prou eficàcia atenent a les xifres d’obres 
executades i metres lineals d’espai públic regenerat que s’han comentat. 

Per tant, el model d’intervenció durant el període es pot considerar com 
d’aplicació estricte del PEI sobre el territori, modificant l’espai públic com aquest 
document indicava. 
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Tanmateix, la situació contextual de bonança econòmica va fer que les 
disposicions del PEI s’apliquessin fins a les últimes conseqüències, de tal 
manera que es van produir situacions en que la inversió feta sobre l’espai públic 
era molt considerable i es produïa abans que es tingués coneixement exacte del 
nombre i del tipus de noves empreses tecnològiques que s’hi pensaven instal·lar 
(fet que provocava un greu dèficit financer si finalment les empreses no 
s’instal·laven). 

La confiança en que tot anava i aniria bé, va provocar també l’execució de certs 
projectes que en data d’avui es poden considerar com a ostentacions tècniques 
i estètiques, la finalitat de les quals va ser la de fixar el segell d’un nou espai 
públic d’alta qualitat molt més que no la de garantir la idoneïtat i la funcionalitat 
de la solució presa. 

 

3.2.2.2. Elements de la transformació. 

La voluntat essencial del PEI era dotar el nou espai públic regenerat de les capacitats 
suficients per acollir el nou districte tecnològic que es volia implantar, però també alhora 
garantir que la qualitat del mateix fos molt superior a l’existent i permetés als ciutadans 
recuperar-lo per a la seva vida quotidiana. 

En aquest sentit totes les obres que es van projectar i executar durant el període tenien 
una sèrie de trets comuns que podem definir com a elements fonamentals de la 
transformació. Aquests elements foren: 

 Implantació d’una potent xarxa d’infraestructures sobre l’espai públic. 

És l’aspecte fonamental que caracteritza la transformació de l’espai públic durant el 
període. Així, per poder donar servei a empreses d’alt contingut tecnològic que havien 
d’instal·lar-se a l’interior de les illes urbanes, calia que els carrers disposessin d’una gran 
quantitat de serveis i infraestructures. 

Una de les primeres xarxes que es va instal·lar va ser la xarxa elèctrica. En aquest 
punt, el nou espai públic va acollir dos tipus de conduccions anomenades prisma troncal 
elèctric i prisma perimetral elèctric, el primer dels quals circulava sota els vials i el segon 
dels quals circulava sota les voreres pegat a les façanes. Mitjançant la construcció 
d’aquests prismes en tot l’àmbit es va assegurar que totes les illes tinguessin 
possibilitats de connexió a la xarxa elèctrica i a més, que la xarxa elèctrica d’alta tensió 
circulés pels vials. 

La xarxa de telecomunicacions implantada va seguir un procediment similar a 
l’elèctrica, doncs també es va composar de prismes troncals i perimetrals. Aquesta 
situació va garantir la possibilitat a un gran nombre d’operadors de telecomunicacions 
d’implantar el seu cablejat a la zona i donar servei a totes les illes. Tal fou així, que es 
va passar d’un únic operador de telecomunicacions existent abans de l’any 2000 fins a 
gairebé deu operadors diferents l’any 2009. 
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Figura 3.6. Detall de l’execució d’un prisma troncal elèctric. [Font: [13]] 

De forma paral·lela a aquestes actuacions, es va produir una revisió i reforma del 
clavegueram existent que estigués en mal estat. Així, es varen substituir molts metres 
degradats de clavegueres i claveguerons antics, fets de maons a compressió per nous 
materials com ara el tub de PVC Ribloc formigonat, molt més eficient i durable. 

D’una forma similar al clavegueram, les entitats propietàries de les xarxes d’aigua 
potable i gas existent en els àmbits a renovar, es van interessar per renovar les seves 

instal·lacions i també, en estendre-les. Així, Agbar i Gas Natural van aprofitar les obres 
durant el període per substituir els trams de canonada envellida per nous trams capaços 
d’abastir eficaçment les illes i les promocions que s’havien d’instal·lar. 

La nova urbanització també va suposar la instal·lació en vorera de noves canalitzacions 
per a conduir el cablejat de la xarxa d’enllumenat i de senyalització semafòrica dels 
nous espais. També en vorera és va instal·lar la nova xarxa de reg que permetia que 

cada arbre instal·lat disposés del seu propi anell de reg per degoteig. 

Però potser un dels elements més característics del PEI i del projecte 22@ a nivell 
infraestructural va ser la construcció d’unes galeries de serveis transversals als vials 
i que comunicaven les illes urbanes entre sí. Aquests galeries es van executar en forma 
de calaix de formigó sota els vials principals i permetien el pas del serveis principals pel 
seu interior entre les illes, sense necessitat de realitzar connexions aèries o dobles 
derivacions per a cada illa de les xarxes principals. 

Més enllà d’aquestes galeries de serveis, una altra xarxa d’infraestructures que es va 
instal·lar a l’espai públic va ser la de recollida de residus sòlids urbans (RSU). 
Aquesta xarxa es composava d’un únic tub de fundició que circulava pels vials i cada 
certa distància disposava d’una escomesa amb sortida en vorera per a la instal·lació de 
les bústies on els ciutadans havien de dipositar els seus residus. Aquesta xarxa 
funcionava per succió des de la central i per temes de capacitat no havia d’estar molt 
allunyada dels trams principals de la xarxa. En aquest sentit, les centrals disponibles en 
l’àmbit 22@ eren una ja existent a la Vila Olímpica i una altra central a construir al carrer 
Cristòbal de Moure cantonada Josep Pla. Aquest RSU suposava l’eliminació dels 
contenidors d’escombraries en vorera o vial i permetia guanyar aquest espai per altres 
funcions, com ara l’aparcament en el vial, o per a ús del ciutadà en vorera. 

Finalment, un dels aspectes més diferencials de la urbanització que preveia el PEI i el 
projecte 22@Barcelona, era la instal·lació d’una xarxa de climatització centralitzada 
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discorrent per sota dels vials. Aquesta xarxa es composava de quatre tubs estancs i  
plens d’aigua (dos d’aigua calenta i dos d’aigua freda), de tal manera que des d’una 
central aquesta aigua s’impulsava cap a les illes on, mitjançant una escomesa arribaven 
a la sala d’intercanvi de calor present a l’interior de les mateixes. Aquest sistema 
permetia disposar d’aire acondicionat i calefacció “de sèrie” a totes les noves 
promocions que decidissin d’instal·lar-se al districte 22@. Les dimensions dels tubs que 
composaven la xarxa eren considerables i en termes d’espai, ocupaven gran part de la 
superfície sota els vials de tal manera que el traçat dels altres serveis a instal·lar 
quedava condicionat pel seu. 

 Reconfiguració dels carrers. 

El projecte 22@Barcelona pretenia reformar completament els carrers de les antigues 
zones industrials degradades del Poblenou i de Sant Martí de Provençals. Per a fer-ho, 
es van dissenyar dos tipus de carrers en termes d’ordenació: els carrers primaris i el 
carrers secundaris.  

Els carrers primaris tenien la missió de conduir el trànsit rodat entre les diferents illes 
dels sectors en regeneració. Aquests carrers eren les artèries principals del conjunt de 
vies de comunicació del sector. Per tant, conceptualment es pot dir que l’element 
essencial d’aquests carrers era la calçada. En aquest sentit hi havia dos tipus de carrers 
primaris si parlem de dimensions: 

 Els carrers primaris d’amplada total 20m. 

En aquests carrers, l’espai destinat a la calçada tenia una amplada total de 10.80m 
i presentava la possibilitat d’acollir fins a tres carrils de circulació per a vehicles (de 
2.55m cadascun) i un carril bus de 3.15m. Aquests carrers eren els que menys 
espais destinaven a les voreres doncs en aquest punt les dimensions d’aquestes 
eren de 4.60m com a màxim. 

 Els carrers primaris d’amplada total 30m. 

Els carrers primaris d’amplada 30m tenien la mateixa configuració de calçada que 
els anteriors, és dir 3 carrils més un carril bus i amplada total de 10.80m. Però diferien 
en l’amplada de les voreres. En aquests carrers les voreres podien arribar a ser de 
9.60m d’amplada, la qual cosa no era fruit de la intenció de reservar tot aquest espai 
per a les persones, sinó que tenien la intenció d’acollir grans projectes d’edificació 
que acabessin aprofitant aquests amples de vorera per a realitzar entrades als 
mateixos especials, les quals es menjarien alguns metres d’aquesta amplada. 

 

Figura 3.7. Detall de la secció tipus d’un carrer primari de 20m. [Font: [14]] 
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Els carrers secundaris tenien la missió de permetre les activitats humanes ja fossin 
laborals o d’esbarjo i per tant,  es pot dir que l’element principal dels mateixos eren les 
voreres. Aquestes voreres eren totalment noves i pavimentades de forma homogènia 
amb una extensió sempre constant de 5m d’amplada en els trams rectes, i de fins a 10 
m en els xamfrans.  

A més, el PEI indicava les distàncies dels elements que havien d’instal·lar-se en vorera 
com ara els escocells o els fanals respecte de la vorada en 1,20 metres com a màxim, 
de tal manera que s’assegurava que les voreres tinguessin sempre una amplada lliure 
de pas de 3,80m, més que suficient pels pas de les persones i garantia d’accessibilitat 
per a les persones amb discapacitats físiques. Aquesta accessibilitat però, es va garantir 
tant en els carrers primaris com en els secundaris per mitjà de la instal·lació de guals de 
vianants molt amples i amb pendents molt suaus en tots els creuaments. 

Tot i la importància de les voreres en els carrers secundaris aquests també disposaven 
de calçada. La intenció d’aquestes calçades era donar fluïdesa al trànsit entre les zones 
regenerades i les no regenerades i permetre la sortida dels vehicles dels ciutadans que 
visquessin en aquestes illes de carrers secundaris. 

En aquest sentit la calçada tenia una amplada de 10m i s’hi encabien 3 carrils de 
circulació: dos de 2.80m d’amplada i un de 2.20m. A més, la configuració general de la 
calçada en aquests carrers secundaris prèvia la instal·lació d’un carril bici d’amplada 
total 2.20m i d’amplada lliure de pas de 1.50m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Detall de la secció tipus d’un carrer secundari. [Font: [14]] 
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 Reducció de la intensitat viària. 

La divisió esmentada en el punt anterior entre carrers primaris i carrers secundaris, feia 
que el gruix de la circulació en els sectors regenerats es concentrés en els primaris, els 
quals estaven dissenyats per acollir-la. Per altra banda, gràcies a aquest fet, els carrers 
secundaris podien gaudir d’una intensitat de trànsit molt més reduïda. 

Aquesta reducció del trànsit en els carrers secundaris permetia assolir objectius com la 
millora de la contaminació acústica en aquestes zones, doncs al haver-hi menys volum 
de trànsit els sorolls d’aquests també eren menors. Això també servia per aconseguir 
l’objectiu de reduir la contaminació ja no sols acústica sinó també atmosfèrica en 
aquestes zones. 

En aquest sentit i no des del primer instant d’execució de les obres del projecte 
22@Barcelona, es va decidir a partir de l’any 2006 que els carrils secundaris podien ser 
aptes per acollir un nou model passivació del trànsit proposat per l’Ajuntament de 
Barcelona i anomenat zones 30. Aquesta iniciativa fou ben acollida i de seguida els nous 
projectes a executar ja la incloïen. Una de les primeres obres executades que va incloure 
aquesta zona 30 fou la urbanització del carrer Ciutat de Granada entre els carrers de 
Llull i de Taulat al barri del Poblenou. 

 Implantació de carrils bici. 

Una de les voluntats del projecte 22@Barcelona era afavorir l’intercanvi modal en el 
desplaçament en l’interior dels sectors regenerats. Així les xarxes de transport públic es 
van repensar i van assolir un nou traçat ortogonal en aquests zones per fer-les més 
eficients i atractives per als usuaris dels vehicles privats. 

Juntament amb aquesta iniciativa, el PEI també contemplava la instal·lació en els carrers 
secundaris de carrils bici. Aquest element també estava pensat com una altra opció 
atractiva per a l’intercanvi modal en aquestes zones. Aquests carrils bici estaven 
separats del trànsit per mitjà d’unes barreres flexibles de protecció que amb el pas del 
temps van anar canviant de configuració des de les inicials peces trapezoïdals d’asfalt 
fins a botons o pilones. 

En aquest sentit el projecte 22@Barcelona va planejar la instal·lació de 29 km de carril 
bici, ja fos d’un únic sentit de circulació o de dos. Amb aquesta actuació es pretenia que 
l’intercanvi modal arribés a xifres molt significatives dins les zones regenerades: la 
voluntat era que el 70% de les persones que vivien o treballaven en les noves illes 
utilitzessin el transport públic o la bici per a desplaçar-se per aquestes zones. 

Amb tot, durant l’etapa considerada abans de la crisi econòmica dels 29 km de carril bici 
projectats només es va executar un 40% dels mateixos. 

 Implantació, obertura i connexió entre zones verdes. 

El projecte 22@Barcelona pretenia integrar un nou conjunt de zones verdes dins els 
sectors regenerats. Tot i aquesta intencionalitat, el fet que en els diferents planells de 
les obres a executar en l’espai públic tradicional (el carrer, la calçada, etc.) no 
s’apreciava gran quantitat de vegetació ni espais essencialment previstos per a ser zona 
verda. 

Malgrat que durant el període considerat si n’hi va a ver de casos excepcionals de 
projecte d’implantació de zona verda  com per exemple el cas del Parc Central del 
Poblenou que més endavant comentarem, el fet es les zones verdes no es van integrar 
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dins l’espai públic tradicional. On ho van fer llavors? Doncs cal indicar que el canvi d’usos 
del sòl industrial a sòl urbanitzable previst per la MPGM va permetre enderrocar molts 
metres de d’edificació industrial antiga per instal·lar-hi equipaments municipals o per 
instal·lar-hi promocions privades.  

Quan el nou sòl era propietat municipal i s’hi pensava instal·lar un equipament, l’illa o 
les illes urbanes que acollirien aquest equipament van ser projectades amb una alta 
intensitat de zona verda en el seu interior. D’aquesta manera, es va aprofitar aquest 
espai públic interior a les illes per integrar les zones verdes previstes pel projecte 
22@Barcelona. 

De forma similar, també quan el sòl era de propietat privada i els nous propietaris 
estaven d’acord amb les propostes fetes pel projecte 22@Barcelona, aquests arribaven 
a un acord per permetre la integració de certa quantitat de zones verdes també dins de 
les seves parcel·les. 

Un exemple d’aquesta situació es va produir al sector estratègic del Campus 
Audiovisual, on l’antiga fàbrica de Ca l’Aranyó va donar pas a un entorn previst per a 
instal·lació d’empreses i col·lectius del sector audiovisual, al qual s’hi va integrar una 
alta densitat de zona verda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9. Integració de zona verda dins el sector campus audiovisual . [Font: [15]] 

Amb aquesta estratègia d’integració el projecte22@ pretenia recuperar 114.000 m2 de 
sòl per implantar-hi zones verdes. 

Juntament amb aquesta estratègia, una altra característica del projecte relativa a les 
zones verdes durant aquest període var ser la voluntat de regenerar eixos estratègics 
de carrers que comunicaven espais verds emblemàtics de la ciutat. Aquest fet es va 
anomenar en termes específics com obertura de carrers i el principals eix implicat va ser 
l’Eix Llacuna.  

L’execució de les obres d’urbanització sobre aquest eix va permetre comunicar-lo entre 
la Gran Via de les Corts Catalanes i el front litoral. Aquesta projecció es va aprovar l’any 
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2002 i suposava una intervenció sobre 168.712 m2 de sòl i una implantació de zona 
verda de 16.631 m2 en el conjunt [13], però el que fou més important, connecta 
directament dos espais verds fonamentals en el districte de Sant Martí: al nord el Parc 
del Clot i al sud el Parc Litoral. 

 

3.2.2.3. Espai resultant de la transformació 

El conjunt d’obres d’urbanització i infraestructura executades durant el període 2001-
2009 en les zones degradades de Sant Martí de Provençals i del Poblenou, van definir 
un nou espai públic que es podria caracteritzar amb els següents punts: 

 Espai d’alta qualitat i d’alta capacitat. 

La intencionalitat més primària del projecte 22@Barcelona que era la de regenerar 
l’espai públic d’antigues zones industrials al districte de Sant Martí es va aconseguir amb 
escreix. Es va dotar a l’entorn d’una alta qualitat estètica i funcional i sobretot d’una alta 
capacitat infraestructural per tal d’aguantar la instal·lació de potents empreses 
tecnològiques en les illes interiors. 

En aquest, sentit les xifres que resumeixen el període 2001-2009 parlen per sí soles 
dels bons resultats del projecte 22@Barcelona: 

o Recuperació de prop de 3.000.000 de metres quadrats de sostre sobre 
rasant per a nous espais productius, equipaments, serveis tècnics i 
habitatge social. 

o Concessió de llicències de construcció privada en parcel·les interiors a 
les empreses per una superfície propera als 600.000 m2. 

o Presència en el l’espai propi del 22@ i en la seva àrea d’influència de 
més de 6.000 empreses amb més de 80.000 treballadors, el 72% dels 
quals de mitjana, eren universitaris. 

o Previsió d’increment de llocs de treball en el sector tecnològic a la fi del 
projecte: entre 100.000 i 130.000 nous llocs de treball. 

o Previsió de l’increment de la concentració de l’activitat econòmica al 
districte a la fi del projecte: passarà el 4% del total al 15% del total de la 
ciutat. 
 

 Espai d’inversió elevada. 

La voluntat del PEI d’implantar una potent xarxa d’infraestructures és la raó principal de 
que la inversió en la urbanització d’aquests sectors es pugui considerar com a molt 
elevada. De fet, en termes mitjos, el cost de la urbanització del 22@ es troba en un 
mòdul proper als 500 €/m2 quan hi inclou totes les xarxes de serveis citades en aquest 
punt de la tesina. 

Cal entendre que el valor d’aquest cost és molt superior al que era habitual per a obres 
d’urbanització durant el període a Barcelona, doncs aquestes es podien moure en un 
cost en terme mig entorn els 200 – 300 €/m2 i ja no cal comentar si la urbanització era 
fora de la ciutat de Barcelona on el cost podia baixar fins els 150 €/m2. 

Com s’ha dit en punts anteriors de la tesina, la situació de bonança econòmica que 
caracteritzava aquest període feia possible que es realitzessin aquestes potents 
inversions per part de l’Ajuntament de Barcelona, el qual tenia l’esperança de que 
l’atractiu per a les promotores de tecnologia el faria recuperar la inversió realitzada. 
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 Espai bimodal. 

La regeneració de l’espai públic seguint les indicacions del PEI va definir dos tipus de 
carrers: els primaris essencials pel trànsit rodat i els secundaris essencials pels vianants. 
És per això que es pot caracteritzar l’espai com a bimodal entre aquestes dues formes 
de mobilitat pel havia estat dissenyat. 

 Espai amb entorn inacabat. 

Una de les característiques que va quedar palesa un cop havien passat uns anys de 
l’execució de les primeres obres d’urbanització era que existia un ritme diferent entre les 
obres d’urbanització dels carrers i les obres de instal·lació de promocions. 

Les obres dels carrers tot i les seves complicacions assolien un ritme alt d’execució, 
mentre que el procés d’instal·lació de les promocions tecnològiques era molt més lent. 
D’aquesta manera es donava habitualment la situació de que es finalitzava una obra 
d’urbanització d’un carrer però l’entorn complet no estava finalitzat, doncs l’illa interior al 
mateix presentava un solar on en un futur havia d’instal·lar-se una promoció tecnològica. 

Per tant, s’havia dotat a l’espai públic d’una infraestructura que no es posaria en marxa 
fins passats diversos anys des de la seva execució, fet que si més no podia comportar 
problemes doncs no estava clar qui s’havia de fer càrrec del manteniment de les 
instal·lacions. 

A més, en el pitjor dels casos es produïa la situació en la que finalment en el solar 
esmentat no s’instal·lava cap promoció tecnològica i per tant, l’entorn quedaria inacabat 
per un temps indefinit. 

 Espai on apareix la gentrificació. 

En el context de l’urbanisme es defineix la gentrificació com el procés de transformació 
física, econòmica, social i cultural d'un barri (o àrea/població més o menys extensa) 
antigament degradat o de classe baixa que acaba essent de classe mitjana-alta. Els 
edificis hi són restaurats o modificats, tot incrementant-ne el valor, cosa que a la llarga 
n'acaba expulsant llurs antics habitants, més pobres [16]. 

Aquest fet pel cas del 22@ va suposar que davant la remodelació dels carrers, el 
propietaris dels habitatges existents augmentessin el valor de compra dels pisos i 
apugessin el preu del lloguers als veïns que ja hi vivien en la zona feia anys. Davant 
d’aquesta situació hi va haver molts veïns que no van poder assumir els nous costos i 
van decidir marxar del barri. 

Aquesta situació va propiciar una de les crítiques més dures pel model 22@Barcelona 
per part del veïnat de les zones regenerades, doncs entenien que l’apujada dels preus 
era una conseqüència inevitable de les obres i que per tant, aquests nous espais no 
s’havien executat per a ells doncs no podien permetre’s el viure-hi. 

Les crítiques dels veïns no van quedar en un cul de sac, sinó que els mateixos es van 
organitzar en diferents plataformes de protesta contra el model 22@ del període, de tal 
manera que amb el pas del temps es va estendre el sentiment de rebuig en l’opinió 
general de la gent cap el mateix. 
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Figura 3.10. Manifestació popular contra el 22@ . [Font: [17]] 

 

3.2.3. Exemple d’intervenció del període: el Parc Central del 
Poblenou de Jean Nouvel. 

Com a punt final de l’anàlisi de les transformacions de l’espai públic realitzades pel 
projecte 22@Barcelona durant el primer període considerat abans de la crisi econòmica, 
a continuació s’analitzarà un exemple paradigmàtic d’intervenció sobre l’espai: el Parc 
Central del Poblenou. 

Aquest espai, s’ha considerat com un reflex fidel del model d’intervenció del període ja 
que compleix totes les característiques que s’han anat esmentant en els punts anteriors: 

 Recupera una amplia i antiga superfície industrial envellida i degradada per 
executar un nou espai, en aquest cas un parc, el qual acolliria al seu interior 
diversos equipaments d’importància pel districte. 

 Representa un model d’intervenció d’alta inversió econòmica, en aquest cas no 
tant en infraestructures sinó més aviat en disseny i estètica. 

 Fou concebut per mitjà del procediment habitual, és a dir, és proposat i aprovat 
per un conjunt de tècnics municipals que encarreguen el projecte a un altre grup 
de tècnics (equip redactor) i les obres a una empresa constructora. 

 Suposa un segell d’identitat pel districte i pel projecte 22@Barcelona en termes 
de demostració de capacitat per dur a terme obres i reformar espais. 
 

3.2.3.1. Concepció i execució del Parc Central de Poblenou. 

La concepció del Par Central del Poblenou neix arrel de l’aprovació a l’octubre de 2001 
del pla de reforma del sector Parc Central dintre del context d’actuacions del projecte 
22@Barcelona. 

Mitjançant aquest pla de reforma, es definia l’existència d’un nou i gran espai verd a 
l’Avinguda Diagonal que havia de ser el Parc Central del Poblenou. A més d’aquest 
espai, la reforma del sector consistia en que els edificis més característics del conjunt 
passessin a formar part de la propietat municipal i es destinessin a equipaments per 
afavorir la cohesió entre els usos productius i residencials pensats per a la zona. 
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En aquest sentit, els responsables de 22@Barcelona van encarregar la redacció del 
projecte de construcció del Parc Central al prestigiós arquitecte francès Jean Nouvel i a 
l’arquitecte local Fermín Vázquez (estudi b720).  

El projecte final va veure la llum l’any 2006 i les magnituds fonamentals del mateix foren 
les següents [18]: 

 Superfície d’intervenció: 55.000 m2. 

 Pressupost d’execució: 18.091.000 €. 

Un cop redactat el projecte les obres d’execució van començar i es van desenvolupar 
amb rapidesa de tal manera que durant les festes de la Mercè de l’any 2007 el Parc 
Central fou inaugurat oficialment tot i que no va estar obert pel gran públic fins a la 
primavera de l’any 2008. 

El parc té forma triangular, a l'espai format per l'avinguda Diagonal i els carrers de Bac 
de Roda i Marroc, dins del qual està dividit en tres àrees formades per la intersecció dels 
carrers de Bilbao i Espronceda i Cristóbal de Moura. 

L'àrea del parc està completament voltada per uns alts murs de ciment coberts de 
plantes enfiladisses, que l'aïllen del soroll circumdant, ja que l'avinguda Diagonal té una 
alta densitat de trànsit. Aquests murs presenten regularment unes finestres de forma 
circular decorades amb siluetes d'ocells, i les portes d'accés al parc són de reixes 
calades amb formes igualment d'ocells. Cal assenyalar que l'arc d'entrada d'aquestes 
portes està inspirat en el que va dissenyar Antoni Gaudí per a l'accés de la Finca 
Miralles, a Sarrià.  

 
Figura 3.11. Planta del projecte del Parc i vista dels murs perimetrals . [Font: [18]] 

Per dins, el parc es divideix en diversos espais temàtics, creats per evocar diferents 
sensacions, on predomina el disseny i un concepte avantguardista de l'ordenació de 
l'espai verd. El mobiliari urbà destaca per la utilització de materials metàl·lics de color 
platejat, generalment amb una trama d'orificis circulars perforats en el metall, tant en 
cadires i bancs, com llums i altres elements del parc.  

Pel que fa a vegetació es van plantar un miler d'arbres, cinc mil arbustos i deu mil plantes 
enfiladisses, amb la intenció de proporcionar abundant ombra. En el moment de la seva 
inauguració, Barcelona estava passant per una greu sequera, de manera que es va 
haver de condicionar el sistema de reg, inicialment connectat a la xarxa d'aigua potable, 
i es van instal·lar unes canonades de reg per degoteig connectades a uns dispositius 
d'aigua freàtica. Així es van poder salvar els desmais (Salix babylonica) elegits per 
Nouvel com a espècie predominant del parc, uns arbres que necessiten molta aigua. En 
canvi, l'herba ocupa només un 5% de la superfície del parc. 



 
Capítol 3. Evolució de la intervenció sobre l’espai públic del projecte 22@. 

41 

 

L'àrea més gran és la formada per l'espai situat entre l'avinguda Diagonal i els carrers 
Bilbao, Marroc i Espronceda, on se situa en primer lloc una planta pneumàtica de 
recollida de residus, la coberta de la qual forma una muntanya artificial coberta de sorra 
i roques i la Rampa de Roques, que simula un paisatge lunar. 

A continuació vénen les Voltes, quatre voltes de plàtans (Platanus x hispanica) de 5, 6, 
7 i 8 metres d'altura, en sentit ascendent des de la Rampa de Roques. Des d'aquí s'obre 
un pla que conté diversos elements, com les Cabanyes sota la pluja, formades per unes 
estructures metàl·liques recobertes de plantes enfiladisses; la plaça de la Sardana, una 
plaça circular de 32 metres de diàmetre envoltada de desmais, pensada per practicar el 
popular ball català de la sardana; dels Rams, una sèrie d'elements verticals en forma de 
jardineres escultòriques; l'Illa sota la cúpula, un espai envoltat d'un canal d'aigua que 
acull una cúpula metàl·lica envoltada de llorers (Laurus nobilis); i la Llar de foc, un vestigi 
d'una antiga fàbrica que recorda el passat industrial de la zona. 

A l'àrea situada entre els carrers Espronceda, Bac de Roda, Cristóbal de Moura i 
l'avinguda Diagonal es troba el Pou del Món, un cràter format per diverses espirals de 
terra, amb una vegetació formada principalment per buguenvíl·lies (Bougainvillea 
glabra), que recorda certes obres clàssiques del land art. Aquest pou pretenia ser una 
via de comunicació entre la ciutat comtal i Guayaquil (Equador), una ciutat agermanada 
amb la capital catalana, que havia de tenir una pantalla amb projecció d'imatges i una 
connexió via internet amb la ciutat equatoriana, que al seu torn tindria un espai 
equivalent. No obstant això, aquest projecte, dissenyat per Joan Maria Soler Farràs, va 
quedar desvirtuat per la manca de col·laboració de les autoritats de la ciutat equatoriana. 

 

Figura 3.12. Detall del Pou del món a l’interior del Parc . [Font: viquipèdia] 

Al costat del cràter es troba un camp de falsos pebrers amb una sèrie d'estructures 
metàl·liques que suposen una perfecta integració de l'escultura en l'entorn natural, 
titulades Els Nius i Pous del Cel. Aquestes estructures tenen formes derivades de la 
geometria reglada (paraboloides, hiperboloides, cilindres, esferes), un nou homenatge 
a Gaudí, que agradava molt d'aquestes formes en la seva arquitectura, i van ser 
col·locades per ser recobertes per la vegetació. 

Finalment, en l'espai format pels carrers Espronceda, Marroc, Bac de Roda i Cristóbal 
de Moura es conserva una antiga fàbrica, anomenada Oliva Artés, que s'ha rehabilitat 
com a equipament social. Enfront d'ella es conserva també un tram viari del tramvia 70, 
que anava del Poblenou a Badalona pel carrer de Pere IV, que antigament travessava 
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aquesta zona i ara queda tallada pel Parc. Al costat de la fàbrica es troba una comissaria 
de la Guàrdia Urbana. També hi ha una zona dedicada a plantes aromàtiques. 

Al parc hi ha també àrees de jocs infantils, taules de ping-pong i una pista de bàsquet. 

 

3.2.3.2. Les intencions del projecte 22@Barcelona amb 
l’execució del parc. 

Mitjançant la concepció i execució del Parc Central del Poblenou, tant l’Ajuntament de 
Barcelona com la societat municipal 22@Barcelona encarregada de dirigir el projecte 
22@Barcelona, van voler aconseguir una sèrie d’objectius pel conjunt del nous espais 
del districte que podem resumir en els següents punts: 

 Fer un pulmó verd dintre del districte 22@Barcelona. 

Els tècnics encarregats de dirigir el projecte 22@Barcelona van ser conscients, des 
d’un primer moment que tots el projectes constructius i actuacions en marxa que 
s’estaven duent  terme des de l’any 2001 presentaven un dèficit de zones verdes 
exteriors, és a dir, fora del context de zona verda interior a les illes i edificacions. 

És per això que en la redacció del pla de reforma del sector estratègic del Parc 
Central es va proposar la creació d’un nou espai verd entre els diferents carrers i 
illes que completaven la superfície del sector. 

A petita escala van intentar seguir un model “Central Park” de Nova York, on aquest 
parc és un pulmó de la ciutat dels gratacels. Per això, van destinar un espai triangular 
de més de 5 Ha per a generar aquesta zona verda d’interès essencial pel nou 
districte de la innovació. 

 Donar cohesió als espais en una escala a nivell de ciutat. 

Relacionant-se amb el punt anterior, els tècnics es van adonar que si es fixaven més 
enllà del nou districte 22@, les zones verdes estaven presents en els barris 
colindants com era el cas del Parc del Clot de la Mel al barri del Clot o el Parc Litoral 
a la zona de Diagonal Mar. 

Per tant, tenint en compte les intervencions que s’havien projectat als espais 22@ i 
només fent una petita estadística es van adonar que calia ubicar una gran zona 
verda dins el districte per tal que l’espai resultant tingués una distribució similar a la 
dels altres barris de la ciutat, especialment en termes de diversitat de zones. 

Amb aquestes premisses es va pensar on ubicar la necessària nova zona verda que 
havia de donar cohesió i formar un triangle vertebrador a nivell de ciutat entre els 
espais verds anteriorment citats i el nou. I finalment la localització del nou espai verd 
es va fixar a la Diagonal de Barcelona entre els carrers de Bac de Roda i Marroc. 
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Figura 3.13. Connexió de les tres grans zones verdes: Parc del Clot, Parc Central i Parc Litoral 

. [Font: viquipèdia] 

 Donar resposta a les crítiques veïnals de manca de zones verdes al districte. 

Malgrat que les propostes del model d’intervenció del projecte 22@Barcelona, en un 
primer moment van ser ben acollides pels veïns de les zones afectades, el cert és 
que en poc temps van començar a veure els problemes que els ocasionaven no 
només les obres, sinó també la nova caracterització dels espais. 

Deixant de banda el procés de gentrificació que ja s’ha comentat i que es va produir 
avançant el període considerat (2001-2009), durant els primers anys de 
desenvolupament de les obres del projecte els veïns també van alçar la veu en forma 
de crítiques. 

En aquest primer cas, les crítiques de les plataformes veïnals conformades se 
centraven en l’escassetat de noves zones verdes dins els districte, doncs gairebé 
totes les obres estaven pensades per a executar urbanització i infraestructura. 
Aquestes crítiques van prendre força importància cap a l’any 2004 quan el suport 
entre els veïns de les zones afectades era ja majoritari. 

Aquest fet no va passar desapercebut ni pels tècnics directors del projecte 
22@Barcelona ni per l’Ajuntament de Barcelona, de tal manera que junt amb els 
criteris comentats en els punts anteriors, es va decidir donar prioritat a la projecció i 
a l’execució d’aquest nou espai verd al centre del districte 22@. 

D’aquesta manera, si més no, els veïns van veure resoltes les seves queixes i van 
romandre expectants davant la nova zona verda que s’havia de construir i de la qual 
n’havien de gaudir en els propers anys. 

 Fixar un segell d’identitat del nou districte. 

El resultat de les anàlisi i de les peticions veïnals deixava clar que calia fer un nou i 
gran espai ver al districte. En aquest sentit, els dirigents del projecte 22@Barcelona 
i els responsables de l’Ajuntament van poder optar entre diferents tipus 
d’intervencions a l’hora de projectar el nou espai. 
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Així, es van decidir per una intervenció innovadora, que deixés clara la importància 
del nou espai dintre del districte i del nou districte dins la ciutat, de tal manera que la 
naturalesa fos el principal exponent de la seva bellesa. És per això que no es va 
escatimar en recursos i es va encarregar el projecte al prestigiós arquitecte francès 
Jean Nouvel, conegut per tots a la ciutat doncs també fou el dissenyador de la Torre 
Agbar de Barcelona. 

Per tant, la decisió presa pretenia aconseguir fixar un nou espai de referència en 
termes de disseny i estil, en aquest cas en la construcció d’una zona verda, deixant 
clar que en aquest camp també el districte volia ser innovador. 

 Donar llibertat de creació a l’autor. 

La redacció del projecte del Parc Central del Poblenou encarregada a l’arquitecte 
Jean Nouvel (i a l’arquitecte Fermín Vázquez) donava llibertat al mateix per elaborar 
una autèntica creació d’autor que deixés empremta en totes les persones que el 
visitessin en el futur. 

En un primer moment, Jean Nouvel va disposar de tota la llibertat del món per 
redactar el projecte constructiu i definir els espais, però el cert és que abans de 
l’aprovació definitiva del projecte, l’Ajuntament en va fer diverses esmenes a la 
proposta inicial en resposta a determinades i raonables queixes veïnals i del gremi 
d’arquitectes que més endavant comentarem en l’apartat de crítiques. 

Tot i aquestes certes dificultats per aconseguir una proposta definitiva, el resultat del 
projecte fou un espai verd pensat per un arquitecte molt innovador, on va definir tres 
zones temàtiques ben diferents on les persones podien gaudir de la naturalesa dins 
la seva ciutat. 

En aquest sentit, per a l’autor, els murs perimetrals de ciment que tantes queixes 
havien rebut en la seva concepció, eren la manera de separar la zona verda del 
conjunt de les obres i del soroll que se sentia al districte. La gran entrada amb pòrtic 
semicircular donava pas a un interior que l’autor va qualificar de “nou món” entenent 
que s’entrava dins un espai on la vegetació era la bellesa essencial. 

Es pot dir també que  una de les coses que l’autor no va saber transmetre a la gent, 
és que tot i que el Parc s’inaugurés en una data determinada, l’obra que ell havia 
concebut no estaria enllestida i complerta fins que la naturalesa hagués arribat al 
punt de creixement i desenvolupament màxim que ell volia i que per tant, caldria 
esperar uns anys després de la inauguració per entendre perfectament l’obra 
enllestida i poder apreciar la seva bellesa. 

Figura 3.14. Detall d’una de les entrades al Parc Central en el moment de la inauguració 

(esquerra) i anys després (dreta) . [Font:[19]] 
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3.2.3.3. Crítiques al Parc Central del Poblenou. 

Tot i les bones intencions dels tècnics responsables de l’Ajuntament de Barcelona i de 
la societat municipal 22@Barcelona i com també de l’autor del projecte, l’execució del 
Parc Central del Poblenou va estar en tot moment sotmesa a fortes crítiques públiques. 
Des de la concepció fins a anys després de la seva inauguració “real” al 2008, les 
crítiques rebudes es poden agrupar segons el col·lectiu d’origen de les mateixes. 
D’aquesta manera trobem, per una part les crítiques del conjunt del veïnat i, per l’altre 
banda les crítiques de certs membres del gremi d’arquitectes de la ciutat. 

 Crítiques del gremi d’arquitectes de la ciutat. 

Les crítiques rebudes per part dels arquitectes es referien principalment a temes 
conceptuals en la definició i integració dels espais. 

En aquest sentit, la primera gran crítica que es va fer fou la del disseny dels murs 
perimetrals al parc de certa alçada variable i de ciment. Els arquitectes entenien que 
aquesta “muralla” no només no integraria el parc en el conjunt del districte sinó que més 
aviat el separaria de forma a més, totalment evitable. Segons les queixes era una 
manera innecessària de posar fronteres on no hi havia d’haver. 

La segona crítica feia referència a l’estratègia d’ocultació [20] dels elements que Jean 
Nouvel havia proposat pel seu parc. Els arquitectes entenien que a més dels murs (que 
ja ocultaven l’interior), els equipaments instal·lats ,com ara la central recollida de residus, 
també estaven ocults per mitjà de talussos vegetals i rocosos, amb una intencionalitat 
que no s’entenia.  

La tercera gran crítica feia referència a la seguretat. Al ser un parc emmurallat, podia 

ser un nínxol de problemes de seguretat especialment a les nits degut a que des de fora 
el parc no es pot veure l’interior, i aquesta situació donava certa impunitat als possibles 
delinqüents. 

En termes més subjectius, els arquitectes van valorar els espais definits en el parc com 
a presumptuosos i poc funcionals, massa subjectes a la voluntat creadora de l’autor.  

A més, es va criticar la inversió realitzada per l’execució de les obres del parc que tot 

i sortir a licitació per l’elevada quantitat de 18 milions d’euros, aquestes van arribar a 
costar finalment 24 milions d’euros. Per entendre la magnitud d’aquest valor, si 
expressem la relació cost/superfície del Parc Central del Poblenou en surt: 436 €/m2.  

Si per exemple ho comparem amb un espai verd important que s’estava finalitzant també 
a la ciutat de Barcelona durant la mateixa època, com pot ser el Parc Central de Nou 
Barris, la tercera fase del qual finalitzà l’any 2007, és pot dir que el cost total del projecte 
d’aquest parc de 177.000 m2, fou segons [21] de 15.897.729 € i per tant, en surt 
cost/superfície de 89,82 €/m2. D’aquesta manera només cal comparar les xifres per 
donar raó a les queixes dels arquitectes referents al dispensi econòmic al Parc Central 
del Poblenou: 

 Parc Central Poblenou:436 €/m2 (+ 385 % ). 

 Parc Central Nou Barris: 89,82 €/m2. 
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Figura 3.15. Imatges del Parc Central de Nou Barris . [Font: viquipèdia] 

En afegiment, una de les crítiques més raonable i amb la qual el veïnat també estava 
d’acord era en l’excessiu cost de manteniment de les estructures vegetals del parc. 
Aquestes, requerien d’una poda i cura constant per tal de poder reflectir fidelment les 
formes arquitectòniques que en Jean Nouvel havia ideat. Durant els dos primers anys 
després de la inauguració aquest manteniment va córrer a càrrec de l’empresa 
constructora, però passat aquest temps hauria de ser la municipalitat qui s’encarregués 
amb un cost que finalment, l’acabarien pagant els ciutadans amb els seus impostos. 

Finalment i com a aspecte més banal, els arquitectes van criticar el fet que en Jean 
Nouvel va cobrar tres cops els seus honoraris durant el procés de redacció del 
projecte, degut a que va haver de fer dues modificacions del mateix fins arribar a la 
proposta final. Aquesta situació es va interpretar com un sobre cost inacceptable i fora 
de tota ètica professional per part de l’autor i dels tècnics responsables de l’Ajuntament 
i de 22@Barcelona.  

 Crítiques del conjunt del veïnat. 

Les crítiques rebudes per part dels veïns es referien a aspectes més concrets dels 
espais interiors del parc, a la seva funcionalitat o l’existència o manca de certs elements 
que consideraven necessaris. 

Una de les primeres crítiques que fa ver l’agrupació veïnal anomenada Comissió de 
Seguiment del Parc Central, feia referència a l’accessibilitat per a persones 

discapacitades. S’entenia que el parc no complia la normativa municipal de Barcelona 
en aquest aspecte i per tant, no disposava de les vies d’accés necessàries per a 
aquestes persones. 

També es va criticar la manca de sostenibilitat ambiental del conjunt vegetal del parc, 
doncs a Barcelona en un entorn de forta sequera a l’estiu, les plantes i arbres requerien 
una forta dotació de reg que estava fora de tots els estàndards de consum dels altres 
parcs de la ciutat. 

El veïns també es queixaven de la manca de zones de jocs infantils [22], un aspecte 

prioritari si es volia que el parc pogués ser utilitzat per les famílies. 

Es van queixar a més, del tancament de l’espai del pou del món en saber-se que no 
es podria executar completament doncs la ciutat agermanada (Guayaquil, Equador) que 
havia de donar suport per videoconferència, no ho faria. 

Una queixa important també fou la inexistència de bancs compartits per asseure’s. 
Jean Nouvel havia dissenyat unes cadires metàl·liques amb forats però que eren 
individuals i impedien a una parella o a una família asseure’s junts. 
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Finalment, una altra de les crítiques del veïnat feia referència a l’enllumenat especial 
del parc. Aquest, no estava sempre encès i només en dates assenyalades es posava 
en funcionament i permetia gaudir de l’espectacle visual que suposava. 

Totes aquestes crítiques anaven progressivament arribant als tècnics responsables de 
22@Barcelona i de l’Ajuntament de tal manera que en anys posteriors al període 
considerat en aquest punt de la tesina, es van realitzar intervencions sobre el Parc per 
tal d’acondicionar els espais i per tal d’afegir els elements que mancaven segons les 
queixes veïnals principalment. 

 

3.2.4. Anàlisi i valoracions. 

El període 2001-2009 representa una transformació de l’espai púbic de les zones 
envellides i deteriorades del Districte de Sant Martí, que segueix completament les 
directrius del projecte 22@Barcelona. D’aquesta manera al final del període 
s’aconsegueix arribar al 35% d’implantació del citat projecte sobre el territori i el nou 
espai públic disposa de gran capacitat infraestructural per acollir les activitats 
econòmiques que s’hi esperen. 

És cert per tant, que l’espai públic regenerat és de gran valor, però aquest mateix fet 
que suposa la generació d’activitat econòmica, també dóna lloc a l’aparició de problemes 
socials com ara la gentrificació. Els veïns de tota la vida del barri no poden assumir la 
pujades dels cost dels seus lloguers impulsada per uns administradors i propietaris que 
veuen en la nova urbanització una bona excusa per guanyar diners. 

A més, en aquesta etapa també hi signes de que la bonança de la situació i del projecte 
pot portar-lo ha morir d’èxit, com és el cas de la construcció del Parc Central del 
Poblenou, fora de tots els estándars econòmics per a la construcció d’espais naturals 
similars a la ciutat de Barcelona. 

És per això que segons el meu parer, les intervencions foren correctes en aquest 
període per regenerar l’espai públic, però també és cert que s’haurien d’haver pres 
mesures institucionals per protegir els veïns del barri front l’afany dels administradors de 
finques, i hauria calgut executar un pulmó verd com el Parc Central en un altre rang de 
preu i estètica diferent, més obert i pensat pel barri que s’estava construint. 

 
 

3.3. EVOLUCIÓ DURANT LA CRISI ECONÒMICA (2010-2015). 
 

3.3.1. Introducció. 

El període que comprèn els anys 2010 a 2015 és aquell on la crisi econòmica global 
afectà a tots els estaments de la societat. En el cas d’Espanya i Catalunya la crisi també 
afectà amb força els antics motors de l’economia i tingué unes conseqüències socials 
importantíssimes, amb un augment de la precarietat de les famílies i amb una disminució 
del serveis i ajuts disponibles. 

Tal fou així que, actualment ni la societat ni l’economia s’han pogut encara recuperar 
plenament de les conseqüències d’aquesta crisi i per tant, molts dels aspectes 
contextuals que es comentaran en un primer moment sobre el període podien ser també 
aplicables a l’actualitat. 
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3.3.1.1. Indicadors sòcio-econòmics. 

El que va començar cap l’any 2008-2009 com una crisi econòmica, degut a la seva 
magnitud i dimensions es va traslladar en els següents anys a tots els estaments de la 
societat, fent que la crisi no només fos econòmica sinó també social, política, 
institucional i fins i tot podria considerar-se també territorial. 

En termes econòmics, a grans trets, tota crisi econòmica suposa la pèrdua de poder 
econòmic del govern per mantenir les estructures bàsiques del país i per emprendre les 
mesures pensades pel futur. En aquest sentit, l’esclat de la bombolla immobiliària dels 
anys anteriors fa ver que el govern tingués un importantíssim increment del deute 
pendent amb els promotors, de tal manera que els bancs van convertir-se en els 
principals creditors de l’estat per assumir aquest deute.  

Els bancs al seu torn, van començar a entrar en crisi quan l’esclat de la bombolla va fer 
que els treballadors perdessin les seves feines i els seus ingressos, de tal manera que 
no eren capaços de pagar les hipoteques que tenien contractades amb aquests bancs. 
Així, al no rebre aquests diners, els bancs tampoc podien fer de creditors de l’estat, 
conformant un bucle de crisi que ningú sabia com aturar. 

A partir d’aquí el govern espanyol i el govern català van emprendre una sèrie de mesures 
per reconduir la situació però el cert és que aquestes no van aconseguir els resultats 
esperats i van contribuir a la decadència del sector laboral: es van perdre drets per part 
dels treballadors en favor de les empreses, va augmentar molt significativament l’atur i 
les famílies es van empobrir extraordinàriament. 

En aquest clima d’absoluta depressió, l’augment any rere any del deute espanyol va fer 
necessari l’anomenat “rescat econòmic” per part de la comissió europea, que va consistir 
en una injecció de capital europeu que el govern espanyol es va encarregar 
d’administrar. Aquest rescat però, estava condicionat al compliment d’una sèrie de 
mesures econòmiques que els experts europeus consideraven prioritàries per revertir la 
situació espanyol. 

Aquestes mesures eren força restrictives i suposaven un pas més en les retallades de 
serveis socials i en l’empobriment de la població doncs implicaven pujades d’impostos 
essencialment. 

La societat no va entendre que el govern decidís donar la major part del crèdit europeu 
concedit per sufragar la crisi dels bancs, doncs els consideraven culpables de l’esclat 
de la bombolla immobiliària i de la seva precària situació laboral. 

En la següent figura es mostren alguns indicadors socioeconòmics d’aquesta etapa de 
crisi, de forma anàloga al que es va fer al punt 2 d’aquest capítol de la tesina. Amb 
aquesta finalitat s’han explicitat les dades dels indicadors de l’any 2012, punt central del 
període considerat. 
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Figura 3.16. Detall dels indicadors econòmics de l’etapa de la crisi econòmica (any 2012). 

[Font: Elaboració pròpia a partir de [23]] 

Finalment, ja en un clima de resignació general i subsistència, entre els anys 2014 i 2015 
les xifres macroeconòmiques van reflectir una millora de la situació, fet que es va 
interpretar com a fi de la crisi per part del govern espanyol. La millora d’aquestes xifres 
tenia un component provinent de les mesures preses pel govern i sobretot, un 
component molt fort del nou motor emergent de l’economia espanyola : el turisme. 

3.3.1.2. Indicadors d’activitat urbanística. 

Amb la finalitat de contextualitzar el període de la crisi econòmica en tots els aspectes, 
a continuació s’explicarà l’evolució de l’activitat constructora en el període i es 
disposaran els indicador de l’activitat urbanística a la ciutat de Barcelona l’any 2012 que 
és el punt central període 2009-2015 considerat. 

Davant l’esclat de la bombolla immobiliària el sector de la construcció i el mercat laboral 
van patir una greu depressió. Amb la intenció d’evitar l’augment irrefrenable de l’atur i 
impulsar l’economia en general i sector de la construcció, el govern espanyol dirigit pel 
president Zapatero va posar en marxa la iniciativa del Plan E (Plan Español para el 
Estímulo de la Economía y el Empleo), la qual consistia una forta injecció de diners 
públics a les administracions locals per fomentar l’activitat. 

Tot i que en un primer moment les mesures van servir per contenir l’atur, en poc temps 
es van detectar les mancances de les mateixes: forma precipitació en la projecció 
d’obres, amb contractacions precàries que servien per executar unes obres amb 
dubtosa funcionalitat. La mesura no feu sinó empobrir més el mercat laboral i el conjunt 
de les arques de l’estat en poc temps. 

Tal fou la situació resultat que gairebé totes les intervencions constructives es van aturar 
cap l’any 2012. D’aquí trobem imatges de promocions immobiliàries sense acabar, 
solars amb cartells d’obra sense començar, etc. Catalunya i Barcelona no van poder 
escapar d’aquesta situació general i, en aquest sentit, les obres del projecte 
22@Barcelona es van aturar completament. 

De fet, les úniques obres constructives que seguien en marxa durant la crisi eren les 
grans obres infraestructurals com ara l’AVE Madrid-Barcelona i les obres de 
l’intercanviador de la Sagrera. En aquest context, es resumeix en la següent figura el 
nombre d’actuacions urbanístiques totals a la ciutat de Barcelona i al districte de Sant 
Martí durant l’any 2012. 
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Figura 3.17. Nombre total d’actuacions urbanístiques a Barcelona i al districte de Sant Martí 

l’any 2012. [Font: Elaboració pròpia a partir de [23]] 

Cal destacar de les xifres anteriors la davallada de les actuacions globals a la ciutat que 
van passar de les 210 l’any 2005 a les 37 del 2012 (-82%), i en el cas de Sant Martí de 
les 45 de l’any 2005 a les 8 del 2012 (també -82%).  

Les actuacions urbanístiques encara resistents a la ciutat durant la crisi van 
correspondre a l’anomenat Pla de Millora dels Barris promogut per l’Ajuntament de 
Barcelona que, en termes constructius, consistia en la reforma de certs espais 
degradats, principalment les voreres, en barris de tots els districtes i en la recuperació i 
acondicionament de certs edificis emblemàtics dels barris per acollir activitats públiques. 

 

3.3.1.3. Context polític del període. 

Gairebé es pot dir que hi ha una correlació directa i perfecta entre qualsevol crisi 
econòmica i els canvis en la situació política del moment. Es per això que el període 
considerat fou autènticament convuls pel que fa als canvis i a l’estabilitat política. 

En el marc del govern espanyol el president Zapatero va perdre el càrrec durant les 
eleccions generals del 2011, el qual fou ocupat pel Sr. Mariano Rajoy del PP. El govern 
de Rajoy va haver d’emprendre fortes mesures impopulars per tal de controlar i fugir de 
la crisi, però tot i això i els escàndols de corrupció dintre del seu partit i del seu govern 
en general, va continuar en el càrrec més enllà de la fi del període considerat al 2015. 

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, el tripartit encapçalat pel president Montilla van 
perdre les eleccions de 2011 en favor del candidat de CiU, Artur Mas. La difícil missió 
del govern de Mas de controlar i refrenar la crisi a Catalunya, si parlem de xifres, no es 
va aconseguir. Tanmateix alguns especialistes en política consideren que en Mas va 
utilitzar l’estratègia de l’independentisme català com a cortina de fum de cara a la gent i 
als votants, els quals en general es van fixar més en aquest conflicte que no els 
problemes diaris de l’economia.  

El resultat fou un clar enfrontament entre els principals actors de la política catalana (i 
una part molt considerable del poble) i els polítics espanyols i la resta d’Espanya, en el 
qual encara avui en dia ens trobem. Tot i aquestes vicissituds, el mandat del president 
Mas es va estendre més enllà de la fi del període considerat al 2015.  

L’Alcaldia de Barcelona tampoc va mantenir l’estabilitat. L’alcalde Hereu va perdre el 
seu càrrec l’any 2011, en favor del candidat de CiU el Sr. Xavier Trias. L’alcalde Trias 
va seguir les directrius imposades per la Generalitat durant el seu mandat i va centrar 
els seus esforços en avivar la flama de l’independentisme a Barcelona. La greu situació 
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econòmica dels barcelonins, en especial d’aquells havien perdut les seves cases en 
favor dels bancs per no poder fer front a les hipoteques, i junt a les situacions de 
desnonament de moltes famílies, va fer que l’alcalde perdés el seu càrrec l’any 2015. La 
nova alcaldessa escollida en les eleccions d’aquell any fou la Sra. Ada Colau de la 
coalició electoral Barcelona en Comú, que va néixer com a braç polític del conjunt de 
ciutadans afectats per la crisi econòmica. 

 

3.3.2. Model d’intervenció sobre l’espai públic. 

En aquest punt es procedirà a caracteritzar els punts més importants en la 
intervenció sobre l’espai públic de les zones industrials degradades de Sant Martí 
de Provençals i el Poblenou que es van fer durant el període considerat, bé 
puguin considerar-se part del context del projecte 22@Barcelona o no. 

 

3.3.2.1. Aspectes generals. 

Durant els primers anys del període compresos entre 2010 i 2012, tot i la crisi 
econòmica, el que va passar es que es mantenir el model d’intervenció previ a la crisi 
però baixant cada vegada més el volum d’obres en execució. Així dintre del context del 
projecte 22@Barcelona l’evolució de les obres iniciades i finalitzades en aquests anys 
fou el següent: 

 

Figura 3.18. Volum d’obres iniciades i finalitzades pel 22@ durant el període 2010-2012. [Font: 

Elaboració pròpia a partir de [23] i [10]] 

Per tant, queda clar que la davallada del volum d’execució d’obres degut a la crisi fou 
molt considerable, de tal manera que l’any 2012 es van parar completament les obres 
del projecte en finalitzar la darrera de les obres en execució  el 25 de Gener del 2012 i 
que fou [10]: 

“Projecte Constructiu de la Urbanització i Infraestructures del carrer Almogàvers en el 
tram comprès entre els carrers Ciutat de Granada i Badajoz. Districte 22@Barcelona”. 

A partir del 2012, la societat municipal encarregada de dirigir el projecte 22@Barcelona 
es va dissoldre, i la direcció del mateix va ser absorbida per l’ens Barcelona 
d’Infraestructures Municipals S.A. (BIMSA). Aquesta entitat té unes responsabilitats més 
de caire general a nivell de la ciutat de Barcelona i s’encarrega de gestionar tots els 
projectes urbanístics de la seva àrea metropolitana.  



 
Capítol 3. Evolució de la intervenció sobre l’espai públic del projecte 22@. 

52 

 

En aquest sentit, el canvi de direcció va influir encara més en l’aturada del projecte doncs 
BAGURSA amb els pressupostos disponibles havia de gestionar molts altres projectes 
a la ciutat i no sols el de 22@, de tal manera que es va donar prioritat a certes 
intervencions en diferents districtes i al projecte urbanístic de la Marina del Prat Vermell. 

Tot i aquesta situació durant el període comprés entre 2012 i 2015 l’espai del districte 
22@ va acollir diverses obres que es poden considerar residuals de l’activitat feta en els 
darrers anys del projecte, com les obres de perllongament de les xarxes de serveis, o 
com ara l’execució de promocions a l’interior de les illes, totes elles finançades amb 
capital essencialment privat. 

També cal comentar que l’aturada general del projecte durant el període va servir com 
a punt d’inflexió per a reconsiderar-lo i per avaluar els pros i els contres del mateix durant 
els seus primers 10 anys d’execució. En aquest sentit, a partir de l’any 2013 va néixer 
una nova mentalitat pel model d’intervenció sobre l’espai públic que va desembocar en 
la concepció d’una nova forma de regeneració pels espais degradats, la qual es 
comentarà en els punts següents. 

 

3.3.2.2. Característiques fonamentals del model d’intervenció. 

Durant el període considerat de la crisi econòmica 2010-2015, és possible identificar fins 
a tres models d’intervenció diferenciats en l’espai públic pertanyent al districte 22@. 
D’aquests models, es pot dir que dos d’ells se solapen en el temps i l’altre model prové 
de les obres d’urbanització i infraestructura que la societat 22@Barcelona va iniciar i 
acabar durant el primers anys del període considerat. Per tant, els tres diferents models 
d’intervenció sobre l’espai públic són els següents: 

 Un model d’intervenció continuista (2010-2012). 

Com s’ha explicat en punts anteriors, tot i la greu crisi econòmica que estava afectant 
tots els nivells de la societat catalana i barcelonina l’any 2010, el projecte 22@Barcelona 
dirigit per la societat municipal 22@Barcelona S.A.U. seguia endavant. 

És cert però, que a partir d’aquest any, el volum d’obres iniciades cada any pel projecte 
fou cada cop menor fins a no iniciar-ne cap a l’any 2012. En aquest sentit, es pot dir que 
durant aquests dos anys les tasques d’obra van consistir fonamentalment en finalitzar 
aquelles que estaven en execució. 

En relació a aquestes obres i el seu impacte sobre l’espai públic, cal indicar que estaven 
dissenyades seguint el model d’intervenció de l’etapa anterior, és a dir, la prèvia a la 
crisi econòmica. Per tant, tots els elements que s’expliquen en el capítol 3.2 de la present 
tesina són aplicables a les obres d’aquests dos anys. És per això aquestes darreres 
intervencions s’han considerat com un model continuista de l’etapa anterior.  

Les últimes intervencions sobre l’espai públic que es van realitzar seguint aquest model 
continuista foren: 
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Figura 3.19. Darreres intervencions executades amb el model continuista. [Font: Elaboració 

pròpia a partir de [10]] 

 Un model d’intervenció desagregat (2012-Actual). 

El segon model d’intervenció sobre l’espai públic de les zones degradades del Poblenou 
i Sant Martí de Provençals que es pot distingir durant l’etapa de la crisi econòmica, és 
pot definir com a desagregat. 

Aquest qualificatiu es refereix a un aspecte fonamental: fins a aquest moment, les obres 
d’urbanització i infraestructura del 22@ es realitzaven conjuntament, és a dir, la 
urbanització de l’espai públic també comportava la dotació en infraestructures per a 
aquest espai públic. Aquesta manera de procedir la podem definir com agregada. A 
més, de forma paral·lela a la urbanització i infraestructura, a l’interior de les illes, les 
edificacions anaven avançant a un ritme similar al de obres del carrer. 

Però a partir de l’any 2012, les obres d’urbanització sobre l’espai públic van aturar-se 
completament. És per això que les entitats responsables de les infraestructures van 
optar per continuar avançant en la implantació de les xarxes sobre l’espai públic tot i que 
les obres d’urbanització no es realitzessin.  

Mitjançant un raonament similar, les obres de les edificacions a l’interior de les illes 
urbanes també van continuar executant-se malgrat que la urbanització del carrer no ho 
fes. 

Es procedirà, a continuació, a descriure les principals xarxes d’infraestructures 
implantades durant aquest període així com les principals promocions executades 
també en aquest període. 

 Desagregació de les infraestructures. 

Una de les característiques de l’espai públic del 22@ és la important dotació en 
infraestructures del mateix. Aquestes infraestructures són fonamentals per abastir els 
nous edificis tecnològics que s’han establert a l’interior de les illes urbanes d’aquest 
districte. 
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Les principals xarxes d’infraestructures implantades a l’espai públic, com s’ha explicat 
en punts anteriors de la present tesina han estat: la xarxa de telecomunicacions, la xarxa 
de recollida neumàtica de residus sòlids urbans (RSU), les xarxes d’aigua potable i gas, 
i la xarxa de climatització centralitzada. 

Durant la primera etapa d’implantació del projecte 22@Barcelona, aquestes xarxes 
s’executaven al mateix temps que es reformava la resta de l’espai públic. Gràcies a 
aquesta situació, la implantació de les xarxes aconseguia ritmes molt alts i es reduïa 
l’impacte sobre el territori ja que no calia tornar a excavar per implantar-les. 

La crisi econòmica va obligar a paralitzar les obres d’urbanització del projecte 
22@Barcelona, però les entitats responsables de les xarxes d’infraestructures van 
considerar que aquesta situació no era assumible per a la seva estratègia de negoci i 
van decidir continuar la implantació sobre el territori per així podar donar servei a les 
promocions que s’anaven executant a l’interior de les illes urbanes. 

És per això que durant els anys 2012 al 2015 i fins i tot fins el període actual, es van 
repetir diverses intervencions puntuals en l’espai públic del 22@ mitjançant les quals, 
les xarxes de serveis allargaven més la seva implantació i donaven abastiment a les 
edificacions existents que ho demanaven. 

En aquest sentit podem distingir el cas de les xarxes de gas i aigua potable, les entitats 
responsables de les quals van emprendre intervencions puntuals de baixa intensitat i 
principalment distribuïdes en sobre les voreres durant el període 2012-2015. 

En el cas de les empreses de telecomunicacions, la feina feta per les obres anteriors 
del projecte 22@Barcelona implantant els prismes perimetrals i troncals de 
telecomunicacions va suposar que aquestes entitats ja tinguessin l’obra civil 
d’implantació executada, i només van haver de realitzar tasques d’estesa de cablejat 
per aquestes canalitzacions troncals i perimetrals. Només en casos excepcionals i que 
es corresponien amb gran promocions tecnològiques en construcció, les empreses de 
telecomunicacions van haver d’executar obra civil per implantar la seva xarxa durant el 
període 2012-2015. 

D’una forma similar, la xarxa de recollida neumàtica de residus sòlids urbans (RSU) 

es trobava en un alt grau d’implantació en tot l’àmbit del 22@ en arribar l’any 2012. Tot 
i això, per a que gran part dels trams de xarxa executats pogués funcionar, les entitats 
responsables de la xarxa van realitzar les obres d’una nova central de succió ubicada al 
carrer Cristòbal de Moura cantonada Josep Pla. D’aquesta manera, el punt més destacat 
del període 2012-2015 fou la construcció d’aquesta nova central i la posada en 
funcionament de la mateixa.  

Però el cas de la xarxa de climatització centralitzada pot ser el més exemplificatiu de 
la desagregació de les infraestructures durant aquest període. Aquesta xarxa que 
s’anomena comercialment Districlima, va aprofitar la primera etapa del projecte 22@ per 
implantar-se a l’espai públic del districte. 

Així, si comparem dues imatges de l’estat d’implantació de la xarxa entre els anys 2004 
i l’any 2012 en que van aturar-se les obres d’urbanització del projecte 22@Barcelona, 
trobem el següent: 
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Figura 3.20. Evolució de la xarxa de climatització centralitzada al 22@ entre 2004 (superior) i 

2012 (inferior). [Font: [24]] 

La figura anterior mostra com entre 2004 i 2012, la xarxa de climatització centralitzada 
va estendre la seva implantació per moltes zones de l’espai públic del 22@. 
Concretament, en aquest període es van estendre un total de 10 km de nova canalització 
aprofitant el fet que l’obra civil d’implantació de la xarxa es realitzava al mateix temps 
que les obres d’urbanització dels carrers del projecte 22@Barcelona. 

Però a partir de 2012 en endavant, la xarxa de climatització centralitzada va continuar 
la seva implantació sobre el territori de manera independent i per tant, amb capital propi. 

Una de les primeres actuacions de la xarxa que es va fer de manera independent fou la 
construcció de la nova central de puntes que es va inaugurar a l’abril de 2012 al carrer 
Tànger, dintre del districte 22@. 

Aquesta nova central permetria donar servei extraordinari en cas de demandes punta o 
de situacions anormals en l’estat de la xarxa, de tal manera que venia a complementar 
a la central existent des de l’any 2004 al Parc del Fòrum de Barcelona. Les obres de 
construcció de la nova central del carrer Tànger van tenir un cost aproximat de 15 milions 
d’euros. 
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Figura 3.21. L’alcalde de Barcelona Xavier Trias a la inauguració de la nova central del carrer 

Tànger al 2012. [Font: [25]] 

Seguidament, Districlima va continuar amb les obres d’implantació de nova canalització 
al districte 22@ durant el període 2012-2016. Val a dir, que el fet que s’executés de 
manera independent a la urbanització dels carrers, va suposar una baixada en el ritme 
d’implantació de la mateixa sobre el territori. D’aquesta manera en el període indicat 
2012-2016, la xarxa de climatització centralitzada va augmentar en 2.4 km de nova 
canalització, passant dels 14.4 Km totals al 2012 als 16.8 km del 2016. 

Aquesta manera de procedir sembla que continuarà en els propers anys, doncs la 
companyia té, des de 2016, la concessió per executar tram de nova canalització en un 
tram de 1.8 km que servirà per connectar-se a l’Hospital del Mar de Barcelona. 

 Desagregació de les edificacions/promocions. 

Seguint un raonament similar al cas de les infraestructures, les edificacions i promocions 
executades a l’interior de les illes urbanes del districte 22@, van proliferar amb certa 
rapidesa mentre les obres d’urbanització dels carrers estaven en marxa.  

Per tant, en el període 2001-2012 moltes edificacions es van construir deixant un skyline 
molt singular i identificatiu del districte 22@. Alguns dels edificis més simbòlics que es 
van construir en aquest període van ser els següents: 

 2003. Edifici seu de l’empresa T-Systems al carrer Sancho de Ávila núm 110. 

 2006. Edifici seu de l’empresa Indra al carrer Roc Boronat número 133. 

 2008. Edifici Interface Building al carrer Tànger número 98. 

 2010. Edifici Media-TIC al carrer Sancho de Ávila cantonada Roc Boronat. 

 2011. Seu corporativa de l’empresa Ogilvy al carrer Ciutat de Granada 
cantonada carrer Bolivia. 
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Figura 3.22. D’esquerra a dreta, detall de l’edifici Media-TIC i de l’edifici de T-

Systems. [Font: viquipèdia] 

Però com s’ha dit, l’aturada de les obres d’urbanització del projecte 22@Barcelona al 
2012 no va suposar l’aturada en la construcció de noves promocions i edificacions en 
aquest districte.  

Un dels casos més exemplificatius d’aquesta situació va ser la construcció del nou edifici 
del Museu del Disseny HUB a la Plaça de les Glòries de Barcelona. Aquest edifici 
anomenat col·loquialment “la grapadora” va ser projectat pel gabinet d’arquitectes MBM, 
i consta de 29.351 m2. El cost de l’execució del mateix va ser proper als 100 milions 
d’euros, els quals van ser sufragats per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i capitals privats. Aquest nou element simbòlic de l’skyline del districte va ser 
inaugurat al Desembre de l’any 2014, tot i que les obres van concloure a finals del 2013. 

Un altre exemple, en menor escala però, fou la construcció de la nova seu de l’empresa 
Vodafone al carrer de l’Avinguda Diagonal 123 de Barcelona. L’edifici suposava una 
intervenció de 3.000 m2 i el cost de la construcció va ser enterament sufragat amb capital 
de la pròpia empresa. La data d’inauguració del mateix va ser la del 28 de Juny de 2012. 

Una altra forma de entendre la desagregació de les edificacions respecte de les obres 
d’urbanització del projecte 22@, es avaluar l’activitat en aquest període dels grups 
promotor més importants de la zona. En aquest cas, un dels grups més importants va 
ser i és el Grup Promotor Castellví, amb seu a Barcelona, que durant l’etapa prèvia a la 
crisi econòmica fou el responsable de la construcció de tots els edificis simbòlics citats 
anteriorment, excepte l’edifici Media-TIC que fou promogut pel Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona. 

En aquest sentit, el Grup Castellví es va fer ressò de les notícies que indicaven un 
augment de la demanda d’oficines a la zona del 22@ entre 2013 i 2014 de més d’un 
136% [26] i va intensificar les seves actuacions al districte. Resultat d’aquesta 
intensificació seran les properes inauguracions de dos nous d’edificis singulars cap a 
finals del present any 2017.  

El primer d’aquests edificis s’ubicarà a la cruïlla entre el carrer Tànger i el carrer Badajoz, 
tindrà una superfície de 17.000m2 i s’anomenarà Luxa. Aquesta nova intervenció acollirà 
en el 75% del seu espai una de les primeres seus físiques de l’empresa d’internet 
mundialment coneguda, Amazon. La resta de l’espai disponible esta destinat a oficines 
d’empreses encara per determinar. 
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Figura 3.23. Vista projectada 3D del futur edifici Luxa. [Font: Google Images] 

El segon d’aquest edificis s’ubicarà la carrer de Ciutat de Granada número 121, i 
s’anomenarà edifici WIP, i acollirà 4.500 m2 de superfície dedicats plenament a oficines. 

 Naixement de la intervenció ciutadana en el planejament urbanístic. 

Un dels efectes indirectes de la crisi econòmica viscuda durant aquest període i del 
conseqüent clima de malestar social va ser la pèrdua de confiança dels ciutadans en 

la política. Aquests, culpaven els seus representants d’haver-los conduït cap a aquesta 
situació i d’haver-se enriquit en aquest procés. Aquesta desconfiança va calar 
profundament en els sectors més actius de la ciutadania, com ara les persones joves i 
la gran quantitat de professionals aturats. Fruit d’aquesta situació, gairebé qualsevol 
decisió que emprenien els polítics era vista amb recel i sotmesa a un escrutini exhaustiu 
per part dels ciutadans.   

Catalunya i Barcelona no foren aliens a aquest fenomen més aviat envers el govern 
central de Madrid i no tant front el govern català. Aquesta situació va conduir a la idea 
generalitzada entre els ciutadans que la única forma d’aconseguir els canvis que ells 
volien i entenien necessaris en qualsevol faceta social, era per la via de l’agrupació i la 
intervenció activa en els processos de decisió. 

Així, en el període comprés entre 2010 i 2015,  es va dur a terme un procés de 
consolidació i enfortiment del concepte de participació ciutadana en la majoria de 

realitats polítiques i presa de decisions que integren la nostra societat. 

Cal dir que el mode d’intervenció ciutadana, o fins i tot, l’entesa en diferents camps 
d’aquesta participació pot ser molt diversa. Tanmateix, és pot considerar que la intenció 
de la incorporació ciutadana pot respondre als següents apel·latius: "participar es influir" 
o "participar és sentir-se part de".  

D’aquesta manera, la força i la importància d’aquestes intervencions ciutadanes en els 
darrers anys han provocat durant el període considerat hagin pogut ser reconegudes i 
estructurades també, dins de l’aparell polític local o municipal en la presa de decisions. 
Així, es pot afirmar que durant aquests anys el fenomen de participació ha aconseguit 
les següents fites en termes de reconeixement: 

 La seva concreció acadèmica, entenent la participació com un conjunt 
d'iniciatives i intervencions que permeten a la ciutadania participar, aprofundir i 
decidir en els temes que els afecta de forma més directa i quotidiana. 
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 El reconeixement i incorporació a la norma institucional bàsica de referència. 
Així, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya identifica dins dels principis rectors dels 
poders públics el del Foment de la Participació, manifestat en "l'obligació dels 
poders públics de promoure la participació social en l'elaboració, prestació i 
avaluació de les polítiques públiques". 

Aquesta manera d'entendre i d'expressar la participació ciutadana descansa en la 
voluntat de contribuir a la millora de la situació general mitigant el procés de desafecció 
política de les nostres societats, assimilant les demandes ciutadanes, i contribuint a 
gestionar la complexitat dels problemes objecte de les administracions. D'aquesta 
manera s'entén que la participació és d'utilitat a les administracions públiques per: 

 Reforçar la democratització de la presa de decisions de la inversió pública. 

 Garantir la transparència i comprensió de les intervencions públiques. 

 Facilitar la capitalització del coneixement col·lectiu i la identificació dels 
elements articuladors de la identitat sociocultural del territori. 

 Articular activament les relacions del govern públic amb els moviments 
associatius i la ciutadania. 

 Fomentar la implicació i co-responsabilització ciutadana en els projectes i 
iniciatives públiques. 

Com a resultat, la pròpia administració ha configurat una política específica de 
participació ciutadana, que s'ha manifestat en: 

 La visualització de la participació ciutadana en els organigrames dels governs 
autonòmics i municipals. 
 

 La producció i generació d'instruments legals específics de participació 
ciutadana (normes i reglaments de participació ciutadana), i la incorporació 
de la participació de manera obligatòria en el desenvolupament d’algunes 
polítiques, programes, plans i projectes. 

 

 La generalització de processos, espais i òrgans per tal d'articular, orientar i 
conduir a l’aplicació de la participació a polítiques, programes, plans i 
projectes. 

 

 La professionalització de la participació ciutadana, manifestada en la creixent 
aparició de personal tècnic públic i privat especialitzat en les matèries que 
s’aborden en els processos de participació. 

En aquest sentit, l'urbanisme no ha estat aliè a aquest procés. Segurament perquè 

constitueix una pràctica pública en la que es manifesten amb especial força els 
arguments que estan en la base de la necessitat de la participació ciutadana i que s’han 
citat anteriorment:  

 La desafecció de bona part de la ciutadania respecte a l'urbanisme, 
considerat injustament per alguns sectors de la població com una pràctica 
opaca, condicionada per interessos particulars i susceptible de possibles 
corrupteles. 
 

 El potencial de la pràctica urbanística com a mitjà per satisfer una part 
significativa de les demandes i reivindicacions veïnals (xarxes i equipaments, 
espai i transport públic, habitatge digne, etc.). 
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 La pròpia complexitat de la pràctica urbanística, amb una component polític-
estratègica important, potencialment generadora d'ingressos i recursos tan 
per l'administració com pels particulars, resultat de la interacció de múltiples 
agents i de procediments llargs i diversos, i protagonitzada per agents 
altament especialitzats. 

D’aquesta manera en els darrers temps s’ha assistit a la incorporació de la participació 
ciutadana en la redacció i execució de plans i projectes urbanístics (POUM's, 
modificacions de planejament de significatiu impacte municipal, Projectes d'Intervenció 
Integral -Llei de Barris-, Plans Locals d'Habitatge, etc.), així com en el disseny de l'espai 
públic i els equipaments. 

Tot i l’enfortiment i desenvolupament d’aquests processos en els darrers anys, val a dir 
que Espanya i Catalunya porten un considerable retard (30 anys aproximadament) en 
l’assumpció d’aquesta participació respecte d’altres països europeus com ara els 
nòrdics (i en especials els països escandinaus) o la Gran Bretanya. A més, dins els 
conjunt nacional, Catalunya es pot considerar pionera en acollir i donar suport a la 
importància d’aquests fenòmens de participació, doncs a la resta de l’Estat espanyol les 
iniciatives son gairebé inexistents. 

En aquest context de participació ciutadana en l’urbanisme dins la ciutat de Barcelona 
pot entendre’s l’aparició d’un d’aquests fenòmens o experiències dins la zona del 
projecte 22@Barcelona en el període 2010-2015. Així, entorn a l’any 2011 es va iniciar 
un procés de participació ciutadana encaminat a la reforma de l’espai públic 
relatiu al carrer Pere IV, el qual en l’època industrial dels segles XIX i XX fou un dels 
nexes d’unió més importants de la ciutat de Barcelona amb les fàbriques. 

Tot i aquesta antiga importància, la situació real en el moment considerat del carrer Pere 
IV era pràcticament la mateixa que la d’altres espais degradats i envellits dels barris del 
Poblenou i Sant Martí de Provençals. Aquest fet juntament amb el progressiu aturament 
de les obres del projecte 22@Barcelona cap a l’any 2012, van fer que els ciutadans del 
veïnat decidissin que l’única manera d’aconseguir una reforma i regeneració d’aquest 
espai patrimoni del barri, era la de crear una comissió de participació i intervenció 
ciutadana i `fer arribar les seves consideracions i conclusions a les autoritats municipals 
i competents en matèria d’urbanisme. 

El moviment ciutadà fou tan fort, que cap el Juliol de l’any 2013 l’Ajuntament de 
Barcelona i la plataforma ciutadana per la reforma del carrer Pere IV havien articulat un 
document conjunt que hauria d’assentar les bases per a la redacció dels projectes 
constructius que contemplessin la reforma d’aquest espai. Aquest document contenia 
les principals reclamacions i inquietuds dels ciutadans envers la reforma d’aquest carrer, 
de tal manera que es defugia del model d’intervenció anterior al 22@Barcelona que 

consistia en que els tècnics decidien, amb el seu criteri, com s’havia d’actuar sobre 
l’espai públic. És a dir, el nou model de participació ciutadana indicava als tècnics 
com havien d’executar la intervenció sobre l’espai públic, de tal manera que 
aquests havien de redactar un projecte que assumís aquestes inquietuds i 
consideracions veïnals. 

Finalment, cap a finals del desembre de 2015, l’Ajuntament havia redactat els principals 
projectes constructius per a la reforma de l’espai públic del carrer Pere IV i, en aquest 
sentit, començava el procés de licitació pel primer dels trams de la reforma del carrer 
comprés entre els carrers Roc Boronat i Bilbao, de més de 500 metres de longitud. 
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És pot dir, per tant, que aquest fet és una fita diferencial en el procés d’intervenció sobre 
l’espai públic de les zones degradades del districte de Sant Martí i que el seu 
desenvolupament ha donat lloc als diferents projectes i actuacions que avui en dia 
podem observar sobre aquest territori. 

 

3.3.2.3. Espai resultant de la transformació. 

El resultat dels diferents models d’intervenció sobre l’espai públic identificats durant el 
període considerat en la zona del 22@ ha fet que el mateix integri els fets diferencials 
de cada model, provocant una discontinuïtat en el mateix i en la manera d’entendre la 
reforma del les zones degradades del districte de Sant Martí. 

Així, coexisteixen zones que representen la plasmació del model d’intervenció 
continuista amb les zones d’intervenció desagregada, i també, junt a les zones on la 
participació ciutadana ha determinat els elements clau de la transformació. És per això 
que l’espai global resultant s’ha de definir en base a aquestes tres components: 

 Espai continuista. 

Representa la plasmació del model d’intervenció del període anterior i previ a la crisi 
econòmica. Així, l’espai resultant es caracteritza per tenir una alta dotació en 
infraestructures i serveis (xarxa aigua potable i gas, xarxa telecomunicacions i elèctrica, 
xarxa de reg, reforma clavegueram, xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids 
urbans (RSU) i xarxa de climatització centralitzada), i una ordenació superficial en dos 
tipus de carrers: primari i secundari. El primari pensat per a la fluïdesa i distribució del 
trànsit i el secundari pensat per les activitats humanes.   

Les intencions d’aquest model d’intervenció es recorda que eren les de dotar a l’espai 
públic d’una alta qualitat i capacitat per acollir l’assentament de noves activitats 
econòmiques relacionades amb les noves tecnologies dintre del concepte 22@. 

 Espai desagregat, amb promocions i serveis executats però no així 
la urbanització de carrer. 

La paralització de les obres del projecte 22@Barcelona l’any 2012 va fer que tant les 
entitats responsables de les xarxes d’infraestructures com les entitats privades i públic-
privades responsables de les promocions i edificacions, decidissin emprendre les seves 
actuacions de manera independent de la reforma de l’espai de carrer o urbanització. 

En aquest sentit destaquen en el període la continuació de les xarxes de les principals 
infraestructures (aigua potable, gas i telecomunicacions) però en particular la de la xarxa 
de climatització centralitzada per a donar servei als nous edificis tecnològics instal·lats 
en les parcel·les del districte. 

A més, la continuació en la construcció d’edificis singulars en el districte com ara el del 
disseny HUB o bé com el citat Luxa, responen a l’increment considerable en la demanda 
d’espais d’oficines produïda en el 2014. 

Així, es defineix un espai on la importància la té la zona interior de les illes urbanes, amb 
grans complexos i grans acabats i serveis, mentre que la zona exterior i majoritàriament 
no reformada, representa simplement un espai de pas cap a les mateixes.  

A més, és apreciable el poc interès estètic en les obres de les xarxes de serveis en les 
zones de carrer on aquestes s’han desenvolupat amb molta velocitat però sense cura 
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del mateix, de tal manera que podem observar falques i marques en el paviment, 
discontinuïtats, desnivells, mala execució de caixa d’asfalt, només per citar alguns dels 
desperfectes ocasionats per aquestes obres al ja maltret espai de carrer. 

 Espai resultant de la intervenció ciutadana. 

La desconfiança en el sistema polític i particularment, en les decisions en matèria 
d’urbanisme durant el període va provocar l’aparició del moviment ciutadà d’intervenció 
i participació. 

L’enfortiment i estructuració del mateix va ser tan important durant aquests anys que 
finalment van aconseguir fer-se ressò en les institucions i canviar el model d’intervenció 
sobre l’espai públic per un que reflectís les seves voluntats i inquietuds respecte del 
mateix. 

És així com en la zona del districte 22@Barcelona neix una iniciativa ciutadana per a la 
reforma i regeneració del carrer Pere IV, de tal manera que les bases principals de la 
mateixa han estat decidides i votades pels propis veïns. L’Ajuntament de Barcelona ha 
donat veu i poder a aquest nou model d’actuació i ha encarregat la redacció dels 
projectes constructius de la reforma d’aquest espai seguint les directrius ciutadanes. 

Finalment, cap a la fi del període a l’any 2015 els projectes veuen la llum i comença el 
procés de licitació per part de les empreses constructores, el qual desembocarà en els 
anys futurs en l’execució de les obres de millora del citat carrer. 

Aquest espai resultat de la intervenció ciutadana no comparteix les característiques del 
model continuista, doncs les inquietuds i consideracions de les persones que habiten el 
barri no són les mateixes que les dels tècnics que redactaven els projectes del 22@ en 
els anys anteriors. Aquestes consideracions fonamentals permeten la definició d’un nou 
espai públic que pot caracteritzar-se pels següents punts: 

 Importància predominant de les activitats quotidianes de les persones. 

 Ampliació de les voreres per a permetre les relacions humanes i l’estança. 

 Recuperació de solars abandonats i envellits per a nous equipaments veïnals 
i del barri. 

 Suport a les activitats i empreses locals instal·lades als espais enfront les 
noves incorporacions. 

 Passivació del trànsit i reducció de les zones d’aparcament en benefici de 
l’espai de relació i lleure. 

 

3.3.3. Exemple d’intervenció del període: reforma del carrer Pere IV. 

Com a punt final de l’anàlisi de les transformacions de l’espai públic realitzades pel sobre 
l’espai del districte 22@ durant aquest període considerat de la crisi econòmica, a 
continuació s’analitzarà un exemple paradigmàtic del model d’intervenció sobre l’espai 
públic més important: el de participació ciutadana. En aquest sentit l’exemple d’aquest 
model consistirà en l’anàlisi de la proposta de reforma del carrer Pere IV. 

Val a dir, però que els models d’intervenció continuista i desagregat també presents en 
aquests període no s’han considerat significatius per a l’anàlisi en profunditat, el primer 
degut a la seva semblança amb el model del període anterior (previ a la crisi) i el segon 
degut a que no suposa una intervenció completa i global sobre l’espai públic. 
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3.3.3.1. La singularitat del carrer Pere IV. 

El carrer Pere IV de la ciutat de Barcelona, anomenat en diverses èpoques antiga 
carretera de Mataró o de França, creat al segle XVIII, és un carrer singular per diversos 
motius que van des del seu passat històric fins a presència de certs edificis patrimonials 
i catalogats d’importància pel barri i la ciutat. 

En un primer sentit, el carrer Pere IV constitueix un eix central, històric i essencial per 
entendre la morfologia i el creixement del Poblenou. Així, fou una de les principals 
artèries industrials de la ciutat, essent, avui, un dels principals exponents del passat 
industrial del barri. 

El carrer exerceix la funció de via de pas i de nexe: ha sigut un eix de comunicació 
important que ha exercit de via urbana del Poblenou. D’aquesta manera comunica la 
Ciutadella amb el Besòs i vertebra i articula diferents vies i espais del barri com la 
Rambla del Poblenou, el Parc del Central del Poblenou o la Rambla Prim. 

 

Figura 3.24. Planta longitudinal del carrer Pere IV, des del Parc de la Ciutadella fins el barri del 

Besòs. [Font: [27]] 

Cal destacar també, que juntament amb l’avinguda Diagonal, el carrer esdevé un eix 
amb un traçat independent i diferenciat en relació a la trama urbana de l’Eixample del 
Pla Cerdà. 

Com a afegiment es pot destacar la diversitat i heterogeneïtat tant en els usos com en 
les realitats present en els 3.1 km de carrer, en els seus diferents trams, fet que posa de 
nou de manifest la riquesa i importància del mateix per a preservar el teixit històric i el 
caràcter del Poblenou. 

Finalment, cal esmentar la seva importància patrimonial doncs al seu espai i al seu 
entorn el carrer Pere IV concentra fins a 42 edificis catalogats pel seu interès pel barri i 
la ciutat. 

 

3.3.3.2. El consens veïnal sobre l’actuació. 

La participació ciutadana en relació a la reforma del carrer Pere IV ha de partir del 
consens del veïnat del barri en dos aspectes claus en tot projecte: la necessitat de 
reformar el carrer (necessitat de fer-ho) i el sentit que ha de prendre aquesta reforma 
(com fer-ho). 

 Consciència ciutadana de la necessitat i l’oportunitat de la reforma del carrer 
Pere IV. 

En un primer moment, el conjunt dels veïns va interioritzar la necessitat d’estructurar-se 
una plataforma ciutadana per tirar en davant la reforma del carrer, que ells consideren 
necessària pels següents motius principals: 
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o Els veïns del Poblenou consideraven que la importància del carrer en el 
passat representava la capacitat del mateix per a esdevenir un nou eix 
cívic i patrimonial. 
 

o En aquest sentit, pensaven que el carrer Pere IV podria esdevenir una 
nova centralitat cultural i industrial de la ciutat de Barcelona, que 
contribuís a dinamitzar el barri del Poblenou,  a atraure nova activitat i a 
posar en valor el patrimoni industrial contemporani. 

 
o Paral·lelament, els veïns eren conscients de l’oportunitat se’ls presentava  

per dotar d’atractiu i interès el conjunt de l’eix i posar en valor aquells 
elements paisatgístics o de morfologia singular existents (façanes, 
encreuaments amb altres carrers). 

 
o Relacionat amb el punt anterior, la reforma del carrer Pere IV també 

representava l’oportunitat per dignificar i posar en valor aquells trams de 
carrer que havien experimentant un procés de deteriorament més 
accentuat que la resta, especialment al sector nord de Pere IV. 

 
o Finalment, entenien que la reforma de Pere IV era la intervenció adient 

per continuar vertebrant i articulant el Poblenou, per sobre de possibles 
intervencions en d’altres carrers de la zona. 

La suma de tots aquests motius aportats pel conjunt del veïnat va concloure amb el 
consens general que la reforma del carrer Pere IV des de l’encreuament amb el carrer 
Pujades fins a la Rambla Prim, era un fet necessari i oportú en aquell moment concret. 

 Punts en comú sobre el sentit de la reforma al carrer Pere IV. 

Un cop la plataforma de participació ciutadana estava d’acord en la necessitat de la 
reforma, calia arribar al consens sobre les línies mestres de l’actuació a l’espai públic 
del carrer Pere IV. En aquests sentit durant l’any 2013 van tenir lloc diverses sessions 
de la plataforma veïnal per recollir idees i posar-les en comú de cara a definir el tipus 
d’intervenció que el conjunt del veïnat volia pel seu carrer. 

Finalment, les deliberacions i votacions van aconseguir que s’arribés al consens en les 
línies mestres de l’actuació sobre el carrer Pere IV que el conjunt ciutadà desitjava [28]: 

o El projecte de transformació i la seva gestió posterior havien de reflectir i 
recollir les principals aspiracions, necessitats i inquietuds veïnals. 
 

o La reforma havia de garantir la consecució d’un entorn urbà més 
agradable, facilitant l’apropiació ciutadana i l’articulació de l’espai públic. 

 
o La urbanització de l’espai públic havia de partir d’un plantejament unitari 

de l’eix, que fos coherent en el seu conjunt a partir d’un plantejament 
general i integral de l’eix, i es desenvolupés per fases. 

 
o Calia una reforma global amb intervencions en diferents àmbits: la 

urbanització de l’espai públic, així com una transformació urbanística, un 
procés de promoció econòmica, un de recuperació patrimonial i un de 
caràcter social. 
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o Els veïns tenien la voluntat ferma de dinamitzar la recuperació dels 
magatzems i solars buits o en desús, i aquells trams de carrer més 
degradats. 
 

o Entenien que era clau potenciar o consolidar el teixit residencial en 
determinats trams del carrer que presentaven una densitat de població 
molt més baixa que la resta dels trams. 

 
o Finalment, calia garantir i tenir en compte la participació ciutadana, també 

durant les fases de redacció del projecte i d’execució de la reforma. 

Amb el consens sobre les línies mestres que havia de suposar la intervenció sobre el 
carrer Pere IV, el següent pas fou la concreció més exacta de actuacions a realitzar per 
aconseguir aquests propòsits. Aquesta concreció s’explica en el següent apartat de la 
present tesina. 

 

Figura 3.25. Portada del document de bases per a la reforma del carrer Pere IV sorgit de la 

participació ciutadana. [Font: [28]] 

 

3.3.3.3. Bases de la proposta ciutadana d’intervenció. 

El consens veïnal en el mode d’actuació sobre el carrer Pere IVA va permetre tirar 
endavant el procés de definició dels aspectes més concrets de la reforma en tots els 
àmbits: la reforma de l’espai públic, la reforma del conjunt viari, la reforma dels serveis 
urbans bàsics i fins i tot les intervencions de caire patrimonial.  

En els següents punts es disposen els aspectes més importants considerats com a 
bases fonamentals pel projecte de reforma del carrer, que els veïns van acabar reflectint 
en un document marc per presentar a l’Ajuntament de Barcelona al Juliol de 2013 [28]: 

 Importància de conservar el caràcter de via, d’eix. 

Segons el consens veïnal, el carrer Pere IV havia de preservar el seu caràcter de via i 
garantir les connexions entre els barris. Per a fer-ho van determinar que el carrer haurà 
de permetre les següents activitats: 

o La circulació a través de l’eix, per a vianants i vehicles, especialment en 
aquells trams amb menor densitat de població. 
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o Havia de facilitar els desplaçaments -també en sentit vertical (mar-
muntanya)- i les connexions entre els diversos nuclis del Poblenou. 

o Havia de respectar i considera els carrers de l’entorn per tal que les persones 
que hi transitin puguin fer recorreguts no lineals. 

o Havia de garantir la circulació dels serveis i el transport públic i la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. 
 

 Importància de donar continuïtat a la traça del carrer. 

Un dels punts més sensibles pel veïns era la discontinuïtat que patia el carrer Pere IV 
en el moment en que travessa el Parc Central del Poblenou de Jean Nouvel. En aquest 
sentit es va considerar necessari en la nova actuació sobre el mateix de: 

o Garantir la continuïtat de la via, facilitant el pas a vianants i bicicletes. 
o Modificar el tancament del Parc per contribuir a estimular la generació de 

noves dinàmiques ciutadanes i a dotar l’espai de major funcionalitat, 
augmentant-ne, així, el nombre de persones que en gaudeixen. 

o Integrar més i millor la fàbrica Oliva Artés, recuperant-ne l’alineament amb el 
traçat del carrer Pere IV. 
 

 La voluntat de pacificació del trànsit. 

La plataforma d’intervenció ciutadana va decidir que la reforma de l’eix de Pere IV havia 
de contemplar la reducció i la pacificació de la circulació de vehicles. Per a fer-ho, es 
van proposar les següents mesures: 

 Ampliar les voreres, donant prioritat i guanyant espai pels i les vianants. 

 Vetllar per tal que la nova configuració dels carrils de circulació permeti 
satisfer la demanda de mobilitat actual i futura. 

Tot i aquesta voluntat de pacificació, els veïns també van ser conscients que aquest fet 
podia provocar diverses afeccions sobre l’entorn del carrer, com ara: 

 Afectacions a la mobilitat. 

Aquesta situació caldria ser estudiada amb més detall i amb l’ajut de tècnics 
especialitzats per determinar quina seria la millor solució per poder pacificar el 
trànsit al carrer Pere IV i de forma paral·lela produir el mínim impacte sobre la 
mobilitat general en la zona. 

 Afeccions sobre el transport públic. 

Majoritàriament, en cas d’una reducció dels carrils de circulació, es va recomanar 
i proposar augmentar la freqüència de pas del transport públic col·lectiu. 

 Determinava un condicionant per a la configuració de la secció del carrer. 

Si bé s’havia arribat al consens a l’hora de considerar prioritari que el 
protagonisme del carrer sigui pels vianants, les bicicletes i el transport públic, hi 
havia diversitat d’opinions sobre la configuració de la secció del carrer en tres 
grans àmbits: la configuració dels carrils de circulació, la implantació de zones 
30 a determinats trams de carrer i la segregació d’un carril d’ús exclusiu per a 
bicicletes. 
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En aquest punt, tot i considerar essencial que la configuració tingui un 
plantejament unitari, es va valorar la possibilitat d’un tractament diferenciat 
ajustat als diversos trams. A més, es considera positiu asfaltar el carrer amb 
paviment sonoreductor. 

 Reducció significativa de l’aparcament. 

Tot i considerar que una disminució de les places d’aparcament pot contribuït a 
promoure i reforçar el caràcter cívic de l’eix, aquesta opció no es va considerar 
prioritària ni presentava un ampli consens. 

Tanmateix, si en el projecte final de reforma se suprimien algunes de les places 
d’aparcament actuals al carrer, els veïns recomanaven habilitar places 
d’aparcament en carrers de l’entorn del carrer Pere IV i garantir places 
d’aparcaments de càrrega i descàrrega. 

 La necessitat d’actuar i canviar l’espai públic existent.  
 

 Espai de trobada. 

El nou eix Pere IV havia d’esdevenir un espai d’encontre i convivència per als veïns i 
veïnes del Poblenou, òptim per a passejar-hi i desenvolupar-hi iniciatives i 
esdeveniments ciutadans. Pere IV havia d’incorporar-se a la vida cívica del Poblenou i 
acollir noves activitats i propostes. Amb aquesta intencionalitat es van definir les 
següents actuacions: 

o Ampliar les voreres. 
o Configurar espais que facilitessin la interrelació entre les persones. 
o Dissenyar espais que permetessin els usos i les activitats cíviques a 

l’espai públic. 
o Potenciar i posar en valor els espais d’intersecció o encreuament de Pere 

IV amb d’altres carrers per tal que esdevinguin espais d’estada. 
o Programació semafòrica. Vetllar per tal que la nova programació dels 

semàfors permetés als vianants creuar el carrer amb seguretat. 
 

 Espai públic renovat. 

La nova urbanització de l’espai públic havia de preveure la instal·lació d’aquells 
elements necessaris per a dotar-lo d’un major confort. En aquesta línia es van definir les 
següents actuacions: 

o Instal·lar nou mobiliari urbà. Es va recomanar vetllar per tal que els nous 
espais i el mobiliari urbà contribuïssin a minimitzar l’ús incívic de l’espai 
públic. 

o Plantació de nou arbrat a les voreres, que facilités un entorn agradable, 
amb ombra. Es va proposar plantar espècies d’arbrat que no provoquin 
al·lèrgies, així com garantir la conservació i preservació dels arbres 
centenaris d’interès local ubicats a l’entorn de la Rambla de Prim. 

o Instal·lar una nova il·luminació sostenible, que incrementés la visibilitat i 
la percepció de seguretat i permetés destacar i singularitzar aquells 
espais o equipaments d’interès. 
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 La voluntat de revitalització del patrimoni industrial. 
 

 Preservació i conservació de la fesomia i la identitat del carrer. 

La regeneració i la urbanització del carrer Pere IV havia de permetre conservar i explicar 
la configuració històrica del conjunt del carrer i del seu entorn, reforçant-ne i preservant-
ne el seu caràcter i identitat. Per emprendre aquestes intencions es van proposar els 
següents criteris: 

o Potenciar i reforçar el caràcter singular i els teixits urbans de nuclis 
històrics del Poblenou, com els barris de Trullàs, el Tomàquet, o els 
Quatre Cantons. 

o Conservar el caràcter i l’estructura del carrer. Es va apuntar com a clau 
el tractament acurat i respectuós amb les especificitats i singularitats del 
paisatge urbà. 

o Es considerà important tractar adequadament les proporcions, la 
volumetria, la disposició i l’edificabilitat en relació a la morfologia dels 
edificis i habitatges i del patrimoni industrial existent. 

o També es destacà la necessitat de vetllar per l’alineació dels edificis amb 
el traçat del carrer i per garantir la continuïtat de la façana del carrer 

o Finalment, es va considerar necessari incorporar referències a la 
memòria històrica del carrer Pere IV. 
 

 Preservació, recuperació i posada en valor del patrimoni industrial. 

La transformació de Pere IV havia d’estimular la recuperació i revitalització de l’important 
patrimoni industrial que encara es conserva, i que singularitza l’eix, evitant-ne, així, la 
seva degradació i esdevenint un factor d’atracció i projecció. 

Destaquen, en aquest sentit, recintes fabrils de titularitat pública com l’Oliva Artés, Can 
Ricart, Ca l’Alier o l’antiga cooperativa Pau i Justícia; de titularitat mixta, com La 
Escocesa; o de titularitat privada com Ca l’Illa, la cooperativa La Flor de Maig o el 
magatzem i habitatge de Miquel Picó. 

 

Figura 3.26. Detall de l’antiga fàbrica de Can Ricart en el seu estat al 2013. [Font: [29]] 

Per tal d’aconseguir aquesta preservació i posada en valor, els veïns van recomanar les 
següents actuacions: 

o Preservar i posar en valor el patrimoni industrial i aquells elements urbans 
singulars existents. 
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o Promoure la posada en funcionament d’algun dels equipaments previstos 
(per exemple, als recintes de la cooperativa Pau i Justícia o els tallers de 
l’Oliva Artés) per tal que actuessin com a motor i inici simbòlic de la 
transformació de l’eix. 

o Senyalitzar i divulgar el patrimoni industrial. 
o La creació d’itineraris temàtics o rutes culturals entorn els punts d’interès 

vinculats al patrimoni industrial. 
 

 La necessitat de dinamització de l’activitat econòmica i millora dels serveis i 
infraestructures urbanes. 
 

 Nou dinamisme urbà. 

La reforma havia de contribuir a afavorir la renovació i l’atracció de nova activitat 
econòmica, cultural i lúdica sobre el carrer i l’entorn. Per tal de fer-ho, és van proposar 
el següents punts: 

o Promoure la diversitat funcional i la mixicitat d’usos per contribuir a 
dinamitzar i atraure nova activitat econòmica i productiva. 

o Facilitar la celebració d’activitats ciutadanes a l’espai públic, promovent 
un nou dinamisme de l’eix. 

o Atracció de turisme. Els veïns pensaven que un augment de l’activitat i 
un entorn més agradable podia contribuir a la permanència al Poblenou 
dels turistes que s’hi allotjaven. En aquest sentit, es va proposar millorar 
la connexió de Pere IV amb aquells espais amb atractiu turístic, com 
poden ser les platges, el Born i el Parc de la Ciutadella, la Torre Agbar o 
la zona de Glòries i els nous Encants. 
 

 Millors serveis urbans. 

La nova urbanització necessitava contemplar la millora la xarxa de serveis i 
infraestructures urbanes del subsòl. Els punts essencials per a la millora dels serveis 
urbans foren: 

o Millorar la xarxa de serveis i subministraments, dotant de continuïtat a la 
planificació d’infraestructures prevista pel projecte 22@Barcelona. 

o Resoldre les incidències i molèsties associades a la xarxa de 
clavegueram envellida i en mal estat. 

Tots aquest punts dictats per la plataforma ciutadana van ser els que van integrar el 
document marc de bases per a la redacció dels projectes constructius per a la reforma 
del carrer Pere IV. 

 

3.3.3.4. Plasmació de la proposta ciutadana: document de 
licitació de la primera fase de la reforma del carrer Pere IV. 

En el moment en que el document marc de bases per a la intervenció del carrer fou 
redactat pel conjunt del veïnat, aquest va arribar a l’Ajuntament de Barcelona el qual va 
acceptar les propostes i va enviar dit document als equips redactors dels projectes 
constructius de les diferents fases de la reforma del carrer Pere IV. 
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En aquest sentit, es volia que el projecte que redactessin els tècnics seguís estrictament 
les voluntats dels ciutadans, de tal manera que es pogués plasmar definitivament sobre 
el territori les idees i consideracions dels mateixos. 

D’aquesta manera, el primer dels projectes constructius per a la reforma del carrer Pere 
IV que va veure la llum fou el que comprenia el tram central del carrer entre els carrers 
Roc Boronat i Bilbao. 

El dia 7 de Desembre de l’any 2015, l’Ajuntament de Barcelona a través de la plataforma 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA) va treure a licitació el primer 
projecte de reurbanització i infraestructura del carrer Pere IV entre els carrers Roc 
Boronat i Bilbao, al districte de Sant Martí.  

Els aspectes més importants de l’actuació en aquest tram definits pel projecte es poden 
resumir en els punts següents: 

 Una nova calçada amb més espai per al vianant. 

Les obres que es defineixen en el primer projecte de reforma del carrer Pere IV tenien 
un pressupost de licitació de 7.100.899,11€ (IVA inclòs), i es va  preveure que 
comencessin l’abril de 2016 i  finalitzessin el juliol de 2017.  

En aquest primer tram comprès entre Roc Boronat i Bilbao  de 559 metres de longitud 
en total, es va deixar enrere la configuració existent de tres carrils de circulació i es va 
definir una nova calçada de sentit únic que incloïa dos carrils, un de circulació i un altre 
destinat a serveis al costat mar. 

Al costat muntanya s’hi habilità un carril bici bidireccional segregat que permetria establir 
una convivència adequada en calçada entre els diferents modes de transport i garantir 
la seguretat dels ciclistes. Les voreres també van ser reformades completament. Totes 
dues es van eixamplar fins a 5,45 metres d’amplada (el doble de les existents), i a cada 
una d’elles s’instal·laria nou enllumenat urbà a base de columnes de 7 metres d’alçada 
equipades amb lluminàries de tecnologia LED. 

Figura 3.27. Nova secció de carrer prevista pel primer projecte de reforma del carrer Pere IV. 

[Font: [27]] 

A més, es plantarien til·lers en alineacions a les voreres amb sistema de reg 
convencional. Els arbres i els fanals haurien de formar una seqüència constant al llarg 
del tram, amb una distància entre fanal i fanal de 18 metres aproximadament 

 Recollida pneumàtica, clavegueram i altres millores. 

En el marc de la remodelació, el projecte preveia la construcció d’una nova xarxa de 
recollida pneumàtica de residus a partir de la xarxa existent, la qual hauria d’adaptar-se 
a la nova urbanització de la via. Per aquesta funció, s’havien d’instal·lar diversos punts 
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de recollida formats per bústies per a cada tipus de residus, i que van ser complementats 
amb la implantació de contenidors en superfície. 

El projecte també contemplava la millora També del sistema de clavegueram i de 
drenatge superficial mitjançant la construcció d’una nova xarxa i de la col·locació de 
nous embornals en què es tindrien en compte els diferents pendents del vial i el tipus de 
reixa a utilitzar per garantir la màxima eficiència en la funció de captació d’aigües 
d’escorrentia superficials. 

A més, com a punt relacionat amb l’estètica i el confort, al llarg de tot l’àmbit d’intervenció 
el projecte prèvia la instal·lació d’una nova pavimentació tant en voreres com en calçada, 
nou mobiliari urbà (bancs, papereres i aparcaments de bicicletes), i l’adaptació de 
passos de vianants i la semaforització i senyalització de les cruïlles de la via. Així mateix, 
es reduïa l’aparcament en superfície, i per tal de compensar aquesta mancança es van 
introduir noves zones de càrrega i descàrrega, a més de l’habilitació d e zones per 
estacionar motocicletes. 

 
 Una reforma integral per fases amb nous usos socials. 

El primer projecte de reforma del carrer Pere IV al tram Roc Boronat-Bilbao, havia de 
suposar l’inici d’un conjunt de redacció de projectes per a la reforma dels altres trams 
de carrer. En aquests sentit es va preveure que a l’any 2016 s’encarregués l’elaboració 
del projecte urbanístic bàsic de tot el carrer complert i es fixessin uns trams per poder 
realitzar la reforma per fases. Un cop dissenyats els trams, la reforma s’hauria d’iniciar 
pels extrems de manera que quan estiguin acabats confluiran en la part central ja 
rehabilitada pel tram 1 esmentat. 

En el marc de la transformació de Pere IV, una de les primeres decisions que va dur a 
terme el nou govern del districte de Sant Marti fou la de cedir un espai adjunt al nou 
Casal de Joves de Can Ricart com a seu de la Taula Eix Pere IV. Es tractava de la 
coordinadora d’entitats i veïns que agrupava col·lectius i persones que feia temps que 
treballaven i estaven implicats en la reforma del carrer. 

La idea fou que aquest espai esdevingués un laboratori de participació i reflexió 
urbanística i social al voltant d’aquesta via principal que creua el districte, contribuint al 
mateix temps al debat que el nou Govern volia obrir per repensar el 22@. Alhora, a 
l’entorn central d’influència de Pere IV, es pretenia també donar vida a Can Ricart i iniciar 
l’arranjament de l’espai públic de l’antic complex industrial i patrimonial on la Universitat 
de Barcelona hauria de desenvolupar el seu nou campus de les Humanitats. 

La voluntat municipal era i encara és actualment, que Pere IV sigui un pol d’atracció 
d’activitat econòmica social i cooperativa, donant prioritat a aquelles empreses 
vinculades al districte. Un dels primers casos fou el de la Cooperativa Biciclot que es va 
traslladar a l’antic magatzem de Can Picó, un edifici industrial històric ubicat al carrer de 
Pere IV, on va haver-se de reformar la nau per convertir-la en un espai de participació, 
formació, lleure i taller mecànic, sempre relacionat amb la promoció de la bicicleta. 
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Figura 3.28. Vista 3D del projecte de reforma del primer tram del carrer Pere IV finalitzat. [Font: 

[27]] 

 

3.3.4. Anàlisi i valoracions. 

L’etapa de la crisi econòmica 2010-2015 ha comportat la implantació d’un model 
desagregat per a intervenir sobre l’espai públic a la zona d’estudi. Aquesta situació no 
és la millor si es vol dotar de coherència i continuïtat al mateix al llarg del territori i per 
tant, tot i que cadascuna de les intervencions empreses poden ser bones per sí 
mateixes, el no tenir un argument de cohesió fa que el conjunt sigui poc coherent. 

Per una banda, la continuació necessària de xarxes de serveis i la implantació de 
promocions, han fet el seus traçats sense tenir en compte d’altres possibles 
modificacions que haurien calgut fet en els carrers per on passen: com per exemple si 
calia o no la reforma del clavegueram principal del carrer. 

El procés de participació ciutadana sembla intervenció més coherent i argumentada de 
totes en aquest període, materialitzada en la concepció de l’Eix Pere IV. La pregunta 
que ens podríem fer és si aquesta intervenció sobre Pere IV proposada pels ciutadans 
era la que hagués planejat el projecte 22@Barcelona per donar continuïtat a l’espai o 
no. Per tant, tot i les bones intencions de la plataforma urbana, en els carrers que 
conflueixen al que serà el nou eix Pere IV ens podem trobar amb discontinuïtats com 
ara la de transició d’un espai altament dotat en infraestructures a un espai pensat pels 
vianants. 

Per tant, la meva opinió és que si el projecte 22@Barcelona s’ha aturat, hauria d’haver 
hagut un comissió de control que romangués amb el poder de decisió per determinar 
quines noves intervencions independents eren més apropiades de fer i quines no, per 
donar una certa continuïtat a l’espai executat durant l’etapa anterior. 
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3.4. EVOLUCIÓ DURANT L’ÈPOCA ACTUAL (2016-Actual). 

Finalment, en el punt número 4 d’aquest tercer capítol de la tesina es procedirà a 
analitzar el model d’intervenció sobre l’espai públic de les zones degradades i envellides 
del districte de Sant Martí, que s’ha dut a terme des de l’any 2016 fins a l’actualitat.   

 

3.4.1. Introducció. 

La descripció de l’etapa actual, considerant l’any anterior 2016 com el més significatiu 
en referència a la disposició de dades estadístiques d’indicadors sòcio-econòmics, 
representa un pas endavant en la direcció cap a la sortida de la greu crisi econòmica 
soferta en els anys anteriors. 

En aquest sentit, certs indicadors econòmics milloren lleument i sembla que la tendència 
és la de continuar millorant en els propers anys. Aquesta situació permet activar un punt 
la maltreta economia espanyola i catalana, de tal manera que es pot dir que la situació 
a nivell econòmic es un punt millor que en l’etapa anterior. 

A nivell social, la lleu millora de les xifres econòmiques encara no es tradueix en una 
millor situació de les famílies, on continua havent-hi molts integrants a l’atur, i la renda 
disponible continua sent en molts casos, insuficient per arribar a final de mes. 

I en termes polítics, es pot dir que les dificultats per formar el Govern de l’Estat han 
provocat un retard en l’aplicació de les mesures econòmiques i socials necessàries. Així 
mateix, el govern català continua centrat més en el procés d’escissió espanyol que no 
en aplicar mesures per millorar la situació al país, al temps que a Barcelona, l’alcaldia 
d’Ada Colau deixa veure noves mesures d’intervenció social i sobre l’espai públic que 
molt possiblement no s’haguessin vist amb un altre alcalde. 

3.4.1.1. Indicadors sòcio-econòmics. 

La situació actual a nivell econòmic es pot descriure com una transició cap el moment 
de la sortida de la crisi. S’ha deixat enrere el pitjor moment de la citada crisi i la gran part 
dels indicadors macroeconòmics reflecteixen una lleu millora. 

Gran part d’aquesta millora es deu a l’activació del turisme com a gran motor econòmic 
estatal. Aquest motor, ha impulsat els altres sectors i han començat a arrencar la seva 
activitat després de diversos anys pràcticament a l’ostracisme. 

En aquest sentit, l’impuls turístic ha permès una millora del sector de la construcció i així 
mateix del sector immobiliari de tal forma que s’han millorat les dades d’atur al conjunt 
de l’estat i també a Catalunya i Barcelona. 

Però tot i aquesta situació, les millores han estat molt lleures i febles, de tal manera que 
no són suficients encara per canviar la mala situació de les famílies espanyoles i gran 
part de les catalanes. D’aquesta manera la situació familiar del moment actual es pot dir 
que és molt semblant a l’etapa anterior, si bé les notícies favorables que arriben dels 
informatius han permès d’alguna manera que el clima social s’hagi relaxat i la mentalitat 
s’hagi tornat en positiu pels propers anys. 

Per tant, encara queda molt per fer per poder parlar d’una sortida real de la crisi 
econòmica i més encara per parlar d’una recuperació de l’estat de les famílies, però si 
més no, les xifres econòmiques i el clima social semblen indicar que s’estan donant 
passes en la direcció correcta per assolir aquestes fites en els propers anys. 
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Figura 3.29. Indicadors sòcio-econòmics de l’etapa actual. [Font: Elaboració pròpia a partir de 

[30]] 

La figura 3.29 mostra com respecte al període anterior la ciutat de Barcelona ha perdut 
habitants respecte del 2012 (-20.000 habitants aproximadament) i el districte de Sant 
Martí ha augmentat del nombre de veïns respecte del 2012 (+3.000 habitants). Aquest 
fet pot ser degut a les necessitats de les famílies de buscar lloguers a preus més 
assequibles davant la mala situació econòmica general que pateixen. D’aquesta manera 
moltes famílies s’han reubicat en la perifèria de la ciutat i altres han buscat els barris de 
la ciutat amb uns preus de lloguer més assequibles com és el cas de Sant Martí. 

La figura també permet apreciar que respecte l’any 2012 l’atur a Barcelona ha disminuït 
en un 4% mentre que al districte de Sant Martí s’ha mantingut constant. Aquesta situació 
pot ser deguda als treballs dels habitants del districte que podríem dir que estan 
majoritàriament relacionats amb la construcció i amb sectors on l’activació econòmica 
encara no s’ha fet notar. 

Cal indicar que les atencions de la plataforma social Cáritas a Barcelona en el període 
2011-2015 han disminuït considerablement (-17%) fet que pot confirmar que el pitjor 
moment de la crisi econòmica ja s’ha passat. 

Finalment, les gran xifra macroeconòmica com és el PIB reflexa la reactivació de 
l’economia barcelonina amb un creixement del 3% i un creixement per sectors d’ordre 
semblant, destacant el cas de la construcció amb un creixement del 4.2%. 

 

3.4.1.2. Indicadors d’activitat urbanística. 

Per entendre bé el moment actual, cal interpretar també les dades més actuals 
disponibles de l’activitat urbanística per a comparar-les amb les exposades en les etapes 
anteriors de la present tesina. 

D’aquesta manera les dades més actuals disponibles en la base de l’anuari 2016 de la 
ciutat de Barcelona [30] són de l’any 2015 i parlen d’un total de 61 actuacions en el 
conjunt de la ciutat de les quals només 8 es van dur a terme al districte de Sant Martí. 
Aquest fet suposa un increment del 65% d’actuacions al global de la ciutat respecte de 
l’any 2012.  

Paral·lelament, tot i que el nombre d’actuacions al districte de Sant Martí s’ha mantingut 
constant entre 2012 i 2015, el cert es que l’any 2015 la superfície aprovada a les 
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llicències d'obres augmenta al districte un 24%, de tal manera que la meitat del sostre 
es destina a comerç i un 27% a habitatge.  

Les dades d’activitat permeten apreciar que la nova titularitat general de les obres a la 
ciutat de Barcelona que és BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.), manté 
un criteri d’actuació centrat en el conjunt total dels barris i no considera el 22@ com un 
punt singular respecte de les altres intervencions. Per tant, les obres del districte no 
tenen cap tipus de preferència o ordre de prioritat respecte d’altres obres que s’estiguin 
duent en qualsevol altre barri de la ciutat. Tot i això, el districte de Sant Martí continua 
sent el que té un major nombre d’actuacions a l’any 2015. 

També cal dir que tot i l’increment general de les obres a partir d’aquesta data de 2015 
a la ciutat de Barcelona, la majoria d’aquestes corresponen a l’anomenat Pla de millora 
dels Barris, que en sí mateix proposava una profunda reestructuració i remodelació de 
les zones més envellides i precàries dels mateixos. Tanmateix, tot i aquestes bones 
intencions, la situació econòmica que es viu actualment a l’ajuntament de Barcelona no 
permet fer renovacions profundes, de tal manera que aquestes obres s’han convertit en 
un escenari habitual de renovació de voreres i implantació de carrils bici a la majoria de 
barris de la ciutat. Aquest model d’actuació que no satisfà els ciutadans s’ha anomenat 
col·loquialment com obres low-cost. 

 

3.4.1.3. Context polític del període. 

Durant el passat any 2016 i en el context polític de l’Estat Espanyol, es va viure un greu 
procés de repetició d’eleccions generals davant la incapacitat d’entesa entre els 
responsables dels partits polítics per formar un govern estable. Finalment, les noves 
eleccions van aportar si fa no fa els mateixos resultats que les anteriors i en aquest cas, 
sí es va poder formar govern i proclamar Mariano Rajoy com a president de l’Estat a 
l’octubre del 2016. Tot i que aquest escenari, malgrat les dificultats, sembla continuista 
amb l’etapa anterior, el cert és que l’aparició a escena de nous partits polítics sorgits 
arrel del malestar general front la crisi i el sistema, com és del cas de Podemos i 
Ciutadan’s ha provocat una divisió de les forces polítiques que fa més complicat el 
procés de governar i per tant, la nova Legislatura que s’està vivint sembla que serà 
complicada en molts aspectes i decisions. 

En marc polític català, les eleccions de l’any 2015 van contribuir a que la plataforma 
Junts pel Sí guanyés en escons i vots, de tal manera que es preveia que la principal 
figura de la mateixa el vigent president de la Generalitat Artur Mas, repetiria al càrrec. 
Tanmateix no va ser així i les dures negociacions entre els propis partits integrants de 
la plataforma Junts pel Sí per formar govern, van acabar amb un pas enrere de Mas i la 
proclamació del seu successor al front del govern de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Carles Puigdemont, antic alcalde de Girona, el mandat del qual encara és vigent en el 
moment actual. 

En aquest sentit, es pot dir que el temps de govern actual del Sr. Puigdemont s’ha 
caracteritzat per una línia continuista respecte el del Sr. Mas, de tal manera que potser 
en un to més relaxat, es continua proposant el procés independentista i el seu debat 
com a principal quefer pel conjunt dels polítics del país. 

De forma paral·lela, el mandat començat per Ada Colau al front de l’Alcaldia de 
Barcelona en l’etapa anterior, encara continua en el moment actual. En aquest sentit, el 
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seu mandat s’ha caracteritzat en aquest temps per l’adopció de mesures  de caire social 
principalment. Entre les més importants podem destacar: 

 Cessió de pisos buits per a lloguer per part d’algunes entitats bancàries. 

 Reforç de les beques menjador. 

 Inici dels passos per connectar els dos tramvies de la Diagonal. 

 Nova llei reguladora de la concessió de llicències turístiques. 

 

3.4.2. Model d’intervenció sobre l’espai públic. 

En aquest punt de la present tesina es procediran a analitzar els principals modes 
d’intervenció sobre l’espai públic que s’estan duent a terme en el període actual dintre 
de l’àmbit del projecte 22@Barcelona, és a dir, en les antigues zones industrials del 
Poblenou i Sant Martí de Provençals. 

 

3.4.2.1. Aspectes generals. 

Durant el període actual que contempla del passat any 2016 fins avui es pot dir que els 
models d’intervenció que havien començat en l’anterior període de la crisi econòmica 
s’han mantingut. 

En aquest sentit es pot considerar que el mode disgregat neix de les necessitat de 
subsistència de les empreses de serveis i les promocions, i per tant, representa la 
mínima expressió de les intervencions que es poden fer a l’espai públic del 22@. És per 
això que en el moment en que les dades apunten cap una sortida propera de la crisi 
econòmica, aquestes intervencions s’han seguit executant. Així passa amb el procés 
participatiu per continuar amb la feina feta i iniciada en l’anterior etapa. 

Però també han aparegut nous models d’implantació els quals es comentaran en el punt 
següent de la tesina i que corresponen al model d’intervenció low-cost i el model 
d’intervenció teòric o de laboratori. 

Aquests dos models responen a situacions molt particulars de la ciutat de Barcelona i 
per tant, caldrà explicar degudament per quines raons i amb quines finalitats han sorgit 
en els propers punts. 

Amb tot, cal indicar que les obres d’urbanització i infraestructura com a tals (ens referim 
a les amb el model d’intervenció de la primera etapa prèvia a la crisi econòmica) del 
projecte 22@Barcelona no s’han tornat a reprendre des de la seva aturada l’any 2012, 
molt probablement perquè la situació econòmica encara no ho permet i perquè, passats 
cinc anys de l’aturada, l’escenari plantejat per a les intervencions sobre l’espai públic és 
molt diferent al de llavors. 

 

3.4.2.2. Característiques fonamentals del model d’intervenció. 

Si es volen definir les característiques del model d’actuació sobre l’espai públic del 
districte 22@ durant el període actual de manera ràpida, podem dir que es tracta de dos 
models continuistes de l’etapa anterior i de dos nous models propis de la situació actual. 
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Els models continuistes corresponen als processos participatius i a la intervenció 
desagregada, mentre que els dos nou models s’han nombrat com model low-cost i com 
model teòric o de laboratori. 

Seguidament es comentaran les característiques particulars de cada model, tenint en 
compte que en el cas dels models continuistes només en centrarem a detallar els 
avenços en la implantació del mateixos. 

 Model participatiu. 

Actualment, s’estan duent a terme les obres del primer tram de la reforma del carrer 
Pere IV, dintre de l’àmbit del districte 22@Barcelona, que comprèn l’extensió del mateix 
entre els carrers Bilbao i Roc Boronat. 

Cal recordar que aquest projecte de reforma de l’eix Pere IV va sorgir durant l’etapa 
anterior com a concreció del procés participatiu i intervencionista dels ciutadans en 
matèria d’urbanisme. 

Tot i que les obres avancen a bon ritme, la data de finalització de les mateixes per al 
Juliol del present any 2017 sembla que no s’assolirà, de tal manera que és molt probable 
que les mateixes continuïn un cop passat l’estiu. 

Des del govern municipal s’indica [31] que un dels imprevistos que està provocant un 
cert retard en les obres, es troba en el fet de la presència d’antigues canalitzacions de 
serveis en vorera i d’antics col·lectors d’aigües pluvials i residuals en aquest mateix 
espai. El problema esdevé quan cal executar els nous escocells previstos per la 
plantació dels nous arbres al carrer, els quals topen directament amb aquests serveis. 
Per tant, el retard prové de la desviació d’aquests serveis per donar cabuda als arbres.  

Es pot dir, conseqüentment, que el model participatiu iniciat durant l’etapa anterior 
continua vigent durant el període actual, materialitzant-se amb l’execució de les obres 
descrites. A més, tot i no pertànyer a l’àmbit del districte 22@ hi ha molts exemples dins 
la pròpia ciutat de Barcelona en els darrers anys que demostren que aquests processos 
han guanyat en protagonisme, de tal manera que el moviment participatiu és una de les 
realitats que es viu avui dia a la nostra ciutat en referència a l’urbanisme. 

 

Figura 3.30. Detall de les obres al carrer Pere IV al seu pas per la Rambla del Poblenou. [Font: 

[31]] 
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 Model desagregat. 

D’una manera similar, les actuacions executades per les empreses de les xarxes de 
serveis infraestructurals del districte i per les grans promocions edificatòries, han 
continuat executant-se en el període actual. 

Dins les xarxes de serveis i infraestructures destaca la continuïtat de les obres de la 
xarxa de climatització centralitzada (Districlima), que entre l’any passat 2016 i el que 
portem de l’any 2017 ha ampliat la seva canalització en 1,3 km més respecte de l’any 
2015. Així, dintre de l’àmbit del districte 22@, en el moment actual la xarxa de 
climatització consta de 16,8 km executats i operatius, amb dos centrals: una al Fòrum i 
una altra al carrer Tànger. 

L’increment del traçat d’aquesta xarxa durant l’any 2016 s’ha produït essencialment en 
el perllongament de la mateixa pel Passeig Marítim de la Barceloneta per tal de donar 
servei a l’Hospital del Mar de Barcelona. 

Figura 3.31. Perllongament de la xarxa de climatització entre els anys 2015 (esquerra) i 2016 

(dreta). [Font: [24]] 

Els grups promotors han continuat invertint en la zona del 22@ i tirant endavant les 
seves actuacions per executar nous edificis d’oficines a la zona, en resposta a la creixent 
demanda d’aquests espais que s’ha produït en els darrers anys. 

En aquest sentit, continuen les obres d’execució del nou edifici Luxa promogut pel Grup 
Castellví, que esdevindrà la seu de les oficines d’Amazon a Barcelona i que té prevista 
la seva inauguració cap el final d’aquest any 2017. 

Anàlogament, el Grup Castellví també continua amb l’execució de l’edifici WIP en la 
zona, el qual també està previst que finalitzi el seu procés de construcció a les darreries 
del present 2017. 

És per això que es pot dir que el model desagregat, és a dir, aquell en que les actuacions 
d’infraestructures i edificatòries van per una banda i la urbanització i transformació de 
l’espai públic de carrer per una altra, és una de les realitats que conformen el model 
d’intervenció actual sobre la zona del 22@Barcelona. 

 Model low-cost. 

Durant el període actual ha aparegut a Barcelona un nou model d’intervenció sobre 
l’espai públic, el qual també pot considerar-se un nou punt de vista més simple i pràctic 
en matèria d’execució d’obres i planejament urbanístic. 
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Aquest nou model ha estat iniciat per les polítiques executades des de l’Ajuntament de 
Barcelona per l’alcaldessa Ada Colau i té el seu fonament en racionalitzar les inversions 
per a l’execució d’obres en general. Aquesta racionalització respon fonamentalment a 
una mala situació de les arques de l’Ajuntament de Barcelona, que actualment no pot 
tirar endavant projectes de gran envergadura i cost. 

És per això que en els darrers anys 2015 i 2016, els ciutadans barcelonins hem assistit 
a un conjunt de reformes en els barris de la ciutat, principalment sobre l’espai de carrer 
que simplement afectaven a la remodelació del mateix en casos de deteriorament o 
envelliment. És cert que dins l’aprovat Pla de Millora dels Barris, calia fer diverses 
actuacions en els mateixos, però el model low-cost ha rebaixat les pretensions 
d’aquestes actuacions, moltes d’elles ja programades i pactades amb el veïnat, 
executant el mínim necessari per aconseguir una certa nova funcionalitat, que dista molt 
de la exigida pels propis veïns i ciutadans.  

Aquestes rebaixes s’han anomenat col·loquialment obres low-cost per la devaluació 
que han sofert a l’hora de l’execució real respecte del projecte inicial aprovat i acordat 
amb les plataformes ciutadanes. A la ciutat de Barcelona trobem diversos exemples 
d’aquestes intervencions low-cost, entre les que destaquem les següents en el període 
actual: 

 Les obres de reforma de la Via Laietana, que finalment no han suposat cap 
intervenció sobre el nombre de carrils de circulació com estava previst i 
simplement han consistit en remodelació de les voreres i nous creuaments 
semafòrics.  
 

 La tirada enrere de la proposta de la cobertura amb un parc i una superfície 
vegetal de la Ronda de Dalt al seu pas per l’Hospital de la Vall d’Hebron. De 
fet en aquest cas, el projecte inicial ha quedat reduït a la meitat de la inversió 
plantejada arrel de la intervenció del Consistori, que a més, ha descartat 
qualsevol opció de realització d’un nou túnel per permetre un millor 
acomodament de la Ronda i execució d’una cobertura més extensa. 

 

 
Figura 3.32. Detall de la nova proposta de cobertura low-cost de la Ronda de Dalt al pas per 

l’Hospital de la Vall d’Hebron. [Font: [32]] 

 El propòsit de rescindir el contracte amb les empreses constructores (UTE 
Glòries-Túnel) de les obres de la Plaça de les Glòries, davant el retard en les 
mateixes i el sobre cost que s’està produint, segons la pròpia alcaldessa 
degut a la mala gestió de l’anterior alcalde, el Sr. Xavier Trias. 



 
Capítol 3. Evolució de la intervenció sobre l’espai públic del projecte 22@. 

80 

 

Aquest conjunt de propostes d’intervenció low-cost s’estan produint gairebé a tots els 
barris de la ciutat, de tal manera que el districte de Sant Martí tampoc és aliè a aquesta 
situació. Tanmateix, es pot dir que el model low-cost en la zona del 22@Barcelona 
s’ha traduït, principalment en l’execució de nous carrils bici.  

Val a dir que aquesta intervenció en matèria de mobilitat prové del Pla de Mobilitat 
Urbana 2013-2018 aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, el qual en termes generals 
té l’objectiu d’afavorir l’intercanvi model entre el vehicle privat i la bicicleta per mitjà  
d’augmentar en un 67% el nombre de desplaçaments en bicicleta a l’any 2018 i també, 
que cada ciutadà disposi d’un carril bici, com a màxim, a 300 metres de distància de la 
seva residència. I amb aquesta intenció, durant el passat any 2016 i el que portem de 
2017, s’han executat nous trams de carril bici als carrers Selva de Mar i al Carrer Ramón 
Turró. 

En el cas del nou carril bici del carrer Selva de Mar, el nou tram permet connectar la 
Gran Via de les Corts Catalanes i l’Avinguda Litoral, de tal manera que es pot dir que és 
una via directa per anar i tornar a la platja. 

El nou carril bici al carrer Ramon Turró, connecta amb les artèries perpendiculars al 
mateix com són la Rambla del Poblenou i el carrer Selva de Mar, per donar continuïtat 
a la xarxa. 

I no només al districte 22@ s’estan executant nous carrils bici dintre del model low-cost, 
sinó que en el conjunt de la ciutat hi ha actualment 62.5km de nou carril bici licitats i per 
executar, de tal manera que en els propers mesos i anys ens trobarem amb l’execució 
d’aquestes obres. 

 Implantació de models teòrics. 

Finalment, durant el període actual, també observem un nou model d’intervenció sobre 
l’espai públic que tot i néixer conceptualment en anys anteriors, en aquests moments ha 
trobat l’escenari ideal per materialitzar-se a la pràctica. En aquest cas estem parlant del 
que anomenarem models teòrics o de laboratori, degut a la procedència de les idees i 
propostes d’intervenció. 

Tal és així que fa ja diversos anys que Barcelona disposa de diverses plataformes 
d’investigació en temes relacionats amb el plantejament i l’urbanisme que tracten 
d’esbrinar cap a on tendeix el model de ciutat i quines són les millors mesures que cal 
implantar per arribar a obtenir una ciutat amb amplia mobilitat, funcional i sostenible. 

Aquestes plataformes o estudis estan composats per tècnics interdisciplinaris, que 
tracten d’enfocar el procés creatiu de noves idees de fer ciutat mitjançant l’estudi de 
totes les vessants del problema: la econòmica, la tècnica, la social, la política, etc. Les 
propostes que fan són del tot particulars i únicament aplicables a la zona d’estudi en 
concret, de tal manera que cada nova ubicació suposa la creació d’un nou projecte. 

Aquestes plataformes es recolzen en certa manera, dins la parcel·la social del problema 
en les opinions dels veïns de les zones d’estudi, tot i que, en darrer cas són el propis 
tècnics els que decideixen les millors actuacions a implantar. Per tant, no podem dir que 
siguin fruit del procés participatiu dels ciutadans en essència. 

Algunes d’aquestes plataformes actuen de manera independent de l’administració i 
només proposen idees que publiquen a les seves pàgines web amb la finalitat d’enriquir 
la ment del lector interessat en matèria d’urbanisme, però n’hi ha d’altres plataformes 
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que tenen un contacte directe amb el govern i fins i tot, podem dir que funcionen com a 
assessors en determinats casos. 

Una d’aquestes plataformes amb connexió amb l’Ajuntament de la ciutat és l’anomenada 
Agència d’Ecologia Urbana, que potser és el referent més important d’aquest conjunt 
d’estudis. Aquesta agència està integrada per un gran grup de tècnics que es dediquen 
a la investigació de nous models de ciutat.  

En aquest sentit, un dels antics estudis que havia fet aquesta plataforma en anys 
anteriors es va anomenar les superilles, i es basava en crear un nova dimensió d’illa 
urbana superior a les actuals illes de l’Eixample. D’aquesta manera una superilla podia 
estar composada per quatre, sis o més illes actuals, de tal manera que el conjunt actués 
com bloc solidari i com a petit nucli urbà i popular en el context de la ciutat. Dintre de les 
superilles, el trànsit rodat estaria molt controlat i reduït de tal manera que l’espai públic 
seria principalment per a ús de les persones. 

La proposta d’aquesta agència era que el model de ciutat al qual havia de tendir 
Barcelona era el de la implantació d’aquestes superilles en diversos barris de la ciutat, 
de tal manera que gairebé tots els districtes (excepte Ciutat Vella) disposarien d’una 
d’aquestes estructures. 

I és en aquest context teòric on es fonamenta l’actuació a la qual hem assistit el passat 
més de setembre 2016 al barri del Poblenou amb la implantació de la primera superilla 
urbana de la ciutat, compresa entre els carrers Badajoz, Llacuna, Pallars i Tànger i amb 
una extensió equivalent a unes sis illes antigues. 

Val a dir que aquesta intervenció ha estat aprovada per l’Ajuntament de Barcelona, de 
tal manera que el mateix reconeix el seu interès en el projecte de les superilles i ha posat 
la primera pedra per poder implantar el nou model a tota la ciutat en els propers anys. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33. Espai que conforma la superilla del Poblenou executada al setembre de 2016. 

[Font: [33]] 

 
 

3.4.2.3. Espai resultant de la transformació. 

Si fem la suma de tots els models d’intervenció del present període esmentats en el punt 
anterior, es pot obtenir el resultat global que les transformacions executades estan 
provocant sobre l’espai públic del districte 22@Barcelona.  
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El model participatiu i el model disgregat continuen amb la seva implantació, mentre que 
potser el fet diferencial del període actual és l’aparició del model low-cost i del model 
teòric. Val a dir però, que les intervencions d’aquests dos últims models no suposen, 
encara, un important focus dins l’espai públic, però es molt possible que en els propers 
anys vagin agafant força importància. 

Per tant, amb la finalitat de definir concretament l’espai resultant de les intervencions del 
període, podem dir que aquest es caracteritza per les següents components: 

 Espai participatiu i espai desagregat. 

Representen les zones de continuïtat amb els models d’intervenció provinents de 
l’anterior etapa considerada (etapa de la crisi econòmica). Ambdós tenen les 
característiques i particularitats descrites en el període anterior i per tant, no es pot 
comentar res de nou al respecte més enllà del que ja s’ha explicat en el punt anterior de 
la tesina. 

En termes de projecció a futur, es pot indicar que la perspectiva és que aquests dos 
models d’intervenció continuïn existint durant els propers anys, un per la continuació de 
les obres d’infraestructures i promocions i l’altre pel començament dels nous trams de 
la reforma del carrer Pere IV. 

 Espai low-cost. 

Dintre de la zona del districte 22@Barcelona, la intervenció del model low-cost de la 
ciutat de Barcelona s’ha traduït amb la implantació de nous trams de carril bici. Aquest 
fet suposa que l’espai resultant queda més encaminat a l’ús del vianant i de la seva 
mobilitat fora de l’àmbit del vehicle privat. 

Aquest afavoriment de la bicicleta com a mitjà de transport al districte pot representar 
una important millora en termes de contaminació atmosfèrica i en la descongestió del 
trànsit en les artèries principals del barri i de la ciutat. I aquestes fites són molt importants 
i considerables. 

Però, malauradament, la realitat actual també comporta el mal ús d’aquests carrils bici i 
en particular de les bicicletes, de tal manera que un augment dels espais destinats a les 
mateixes, provocarà un augment de la seva presència en el dia a dia de la ciutat. I amb 
això, un increment dels problemes derivats del seu mal ús per part dels usuaris. 

En aquest sentit es pot dir que és possible que Barcelona estigui preparada com a ciutat 
per assolir l’objectiu 2018 de incrementar al 67% els desplaçaments en bicicleta, però 
també podem dir que aquesta fita pot tenir un cost de sinistralitat i manteniment força 
més important del que s’espera. 

Figura 3.34. Detall del nou tram de carril bici al carrer Selva de Mar. [Font: [34]] 
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La gent jove i principalment, els turistes, consideren les bicicles urbanes i els carrils bici 
com a joguines per divertir-se, més que no pas un medi de transport, i per això fan un 
mal ús de les mateixes i provoquen nombrosos accidents cada dia a la ciutat. Molts 
d’aquests accidents no passen més enllà de cops, però d’altres si provoquen lesions 
greus a les persones afectades, on a més en molts cops els responsables ni tan sols es 
paren per ajudar-les. 

L’increment de les bicicletes pot suposar un agreujament d’aquesta situació si des del 
propi Ajuntament no es prenen mesures severes per a corregir aquests mals usos i 
castigar els culpables. 

En afegiment caldrà veure en els propers anys quines intervencions més es fan dintre 
del model low-cost en l’espai 22@, doncs sembla que aquest model no té res a veure 
amb el projecte 22@Barcelona que es va iniciar en aquest espai, de tal manera que la 
desconnexió entre els espais pot tornar-se molt evident. 

 Espai de concepció teòrica. 

Finalment, el període actual representa la plasmació del model teòric de les superilles 
sobre l’espai del districte 22@Barcelona. Per tant, aquesta zona limitada pels carrers 
Badajoz, Pallars, Tànger i Llacuna es pot considerar com un espai de concepció teòrica 
per la forma en la que es va concebre. 

En el punt següent de la tesina es parlarà amb més profunditat d’aquest espai, però cal 
indicar que en un primer moment, la ciutadania no l’ha vist amb gaire bons ulls. Per un 
costat han rebutjat el fet de la implantació unilateral per part de l’Ajuntament, sense 
pactar amb els veïns en el que hagués sigut una manifestació del procés participatiu. 
En aquest cas, el govern de la ciutat ha decidit no consultar els veïns per implantar-lo.  

Per un altre costat tampoc ha agradat que el barri del Poblenou fos el primer de tots els 
barris de la ciutat on s’implantés el model de superilles, donant la sensació que aquest 
ha estat considerat com a conillet d’índies o camp de proves pel conjunt de la ciutat. 

I finalment, tampoc ha agradat a la majoria la proposta del nou espai interior a la 
superilla. Els problemes per aparcar i per a la circulació de vehicles en la trama interior 
d’aquesta són molt notables i arriben a provocar tensions entre el propis ciutadans, 
essencialment entre aquells que estan a favor de la idea que l’espai públic ha de ser 
enterament pels vianants i aquells que no entenen les limitacions de circulació que es 
produeixen. 

Malgrat tot, sembla que el projecte de les superilles continua endavant per part de 
l’Ajuntament i en els propers anys podríem assistir a una implantació de noves 
d’aquestes estructures urbanes a diferents barris de la ciutat. 

 

3.4.3. Exemple d’intervenció del període: la superilla del Poblenou. 

En el present punt de la tesina es procedirà a analitzar en particular el cas del model 
d’intervenció teòric relatiu al projecte de les superilles de Barcelona. En aquest sentit, 
es posarà atenció a l’origen del projecte i a la plasmació del mateix sobre el territori amb 
el que s’anomena la superilla del Poblenou. 
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3.4.3.1. Naixement i concepció del projecte de les superilles. 

El projecte de les superilles forma part dels treballs tècnics que es desenvolupen al 
voltant de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018. La divisió de 
l’espai públic en superilles, surt del fruit de la definició de la nova xarxa ortogonal 
d’autobusos definida en aquest PMU. 

El projecte en sí, ha estat ideat per la plataforma tècnica Agència d’Ecologia Urbana, 
composada per diversos tècnics interdisciplinaris que han assessorat a l’Ajuntament de 
Barcelona en aquesta proposta. El contingut de la mateixa proposa, inicialment, la 
implantació del model de superilles en quatre àmbits pilot dins de la ciutat. Els àmbits 
es localitzen en els districtes de Les Corts, l’Eixample y Sant Martí. 

Les superilles són un projecte de ciutat dirigit a la millora de la vida de les persones a 
partir de la definició d'una nova unitat que fa possibles noves funcionalitats en l'espai 
públic, així com nous espais de convivència en un nou model organitzatiu del teixit urbà 
pensat per a la gent. Una oportunitat per afavorir la mobilitat sostenible, la productivitat, 
el verd i la biodiversitat, o els espais d'estada per al vianant. Aquest és el repte: com 
millorar al nostre barri el dia a dia de la gent, fent barris productius, inclusius i a velocitat 
humana. I les superilles són l’eina per aconseguir-ho. 

 Què és una superilla? 

És una unitat urbana més gran que una illa o illa de cases però més petita que un barri, 
amb carrers pacificats. Les superilles o superilles permeten l'oportunitat de repensar i 
regenerar l’espai públic de la ciutat, posant en pràctica iniciatives desitjables per a la 
gran majoria de col·lectius ciutadans. 

Dins dels carrers de les superilles es pot trobar un espai públic diferent, amb menys 
sorolls, més verd, accessible i agradable per passejar a peu o amb bicicleta, per jugar o 
per practicar esport, amb nous espais de trobada i amb moltes més opcions per a 
organitzar activitats a l'aire lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35. Esquema del que s’entén per superilla. [Font: [35]] 

L'Ajuntament de Barcelona vol impulsar el programa de les superilles en diferents barris 
de la ciutat amb la finalitat d’anar estenent el model, de tal manera que les noves zones 
se sumaran a les superilles ja projectades com la del Poblenou, la de l'antic i nou 
Eixample Esquerra, la de Sants i Hostafrancs, i la de la Maternitat i Sant Ramon. 
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Figura 3.36. Plànol de les primeres superilles projectades a Barcelona. [Font: [35]] 

El Programa de superilles basa principalment les seves directrius i criteris en diferents 
plans i compromisos sectorials municipals (Compromís de Barcelona pel Clima, Pla de 
Mobilitat Urbana, Pla del Verd i la Biodiversitat, etc.), creant sinergies, coordinant-
transversalment entre ells i donant-los visió de canvi global per desenvolupar les seves 
línies estratègiques. Aquesta proposta de l’Ajuntament té la intenció de continuar 
extenent-se en els propers anys per tot el territori de la ciutat, de tal manera que fins i 
tot s’ha projectat un plànol amb totes les superilles que podria acollir la ciutat de 
Barcelona en el futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Plànol del conjunt total de superilles que podria acollir Barcelona en el futur. [Font: 

[35]] 

 

3.4.3.2. La superilla del Poblenou. 

El Poblenou ha estat un dels barris seleccionats per a albergar la primera implantació 
física sobre el territori d’una de les cinc superilles projectades a la ciutat pels propers 
anys. Concretament, serà a l'illa urbana on es creuen Pere IV i la rambla del Poblenou, 
delimitada pels carrers de Bilbao, Pallars, Llacuna, Tànger i l'avinguda Diagonal. 
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En aquest àmbit s'han aplicat mesures bàsiques de mobilitat, amb actuacions temporals, 
reversibles i de ràpida execució que permeten visualitzar els nous usos que es poden 
arribar a fer en aquest nou perímetre. 

Mitjançant senyals verticals i horitzontals s'ha modificat la circulació de vehicles, les 
línies d'autobusos i els carrils bici. La nova configuració obliga els vehicles privats a girar 
en totes aquelles interseccions interiors, impedint que puguin circular i continuar en línia 
recta, de manera que es recomana no transitar i evitar passar per aquests espais si no 
és estrictament necessari per accedir a algun punt concret l'interior de la superilla. 
D'aquesta manera es vol disminuir la presència del trànsit de pas dins d'aquest 
perímetre. 

La prioritat en l'interior de la superilla és per als vianants i les bicicletes, i la velocitat està 
limitada a 10 km / h per a tots els vehicles a motor. 

Figura 3.38. Plànol de detall de la superilla del Poblenou. [Font: [36]] 

A l’interior de la superilla del Poblenou, que s’ha posat en marxa el passat mes de 
Setembre de 2016, s’han dut a terme diverses accions proposades per a més de 200 
alumnes d'escoles d'arquitectura de tot Catalunya, que han ideat projectes i propostes 
destinades a explorar i fomentar la recuperació de la espai públic per als drets ciutadans.  

Aquests nous espais ideats, inventats i construïts pels estudiants tenen com a finalitat 
ser l'escenari de diverses activitats programades de manera conjunta amb les diferents 
entitats socials i col·lectius, tant públics com privats de la zona. 

La nova configuració de la mobilitat i la conseqüent pacificació dels carrers interiors ha 
possibilitat la generació de noves places a les cruïlles i en els xamfrans interiors de la 
superilla, aconseguint una gran oportunitat per generar un nou ús intensiu de l’espai per 
als veïns.  
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Figura 3.39. Detall de la superilla del Poblenou al creuament entre el carrer Ciutat de Granada i 

el carrer Sancho de Ávila. [Font: [36]] 

 

 Reacció ciutadana a la implantació de la superilla del Poblenou. 

La reacció ciutadana des de la implantació de la superilla del Poblenou al mes de 
Setembre de 2016, ha una forta divisió entre els veïns i ciutadans que estan a favor de 
la mateixa i en contra, fins a tal punt, que una persona pot estar a favor i en contra a 
alhora. 

Per una banda trobem un gran grup de veïns i ciutadans que estan molt satisfets amb 
l’expulsió dels cotxes de la zona per donar prioritat a les bicicletes i als vianants. Peró 
aquesta majoria a favor es va produir en un primer instant d’implantació, perquè a dia 
d’avui, són la majoria de veïns també els que es queixen de la implantació d ela superilla. 

En aquest cas, a més dels propis conductors, els veïns argumenten que encara que 
tinguin més zones de pas i tranquil·les, s’han trobat que la supressió de les antigues 
parades de bus i la instal·lació de noves en la perifèria de la superilla, els obliga a 
caminar molt més que abans. 

Aquestes queixes se sumen a la gent que no pot accedir lliurement amb el se vehicle al 
seu habitatge, o si més no, no tan fàcilment com abans. A més, cal sumar les queixes 
de col·lectius com taxistes o repartidors, que veuen limitada la possibilitat d’intervenció 
a la zona i per tant, perden diners. És la mateixa queixa que la dels propietaris de 
botigues que se situen a l’interior de la superilla, doncs ara molts clients no saben com 
accedir-hi. 

Els veïns es queixen que l’Ajuntament de Colau no ha donat suficient temps perquè 
donin la seva opinió respecte a aquest projecte. Per aquest motiu, demanen que abans 
de continuar aplicant les superilles en altres zones de la ciutat, es doni més temps 
perquè els veïns tinguin ocasió d’opinar al respecte. Per un ajuntament que aspira a 
consensuar-ho tot amb el veïnat, sembla lògica aquesta petició. 

Més enllà d’aquest fet, els veïns també creuen que el moment d’implantació de les 
superilles no ha estat el millor possible, doncs després de la tornada de vacances i amb 
l’inici del període escolar, necessiten disposar de la major mobilitat possible. Aquest fet, 
sumat a les obres del carrer Pere IV han agreujat la circulació en els carrers de l’entorn 
de la superilla de tal manera que aquests es troben força congestionats. 
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A més, el propis veïns també es queixen de la manca de consulta per part de 
l’Ajuntament a les seves plataformes per decidir si s’havia d’implantar o no la superilla 
al Poblenou i en cas favorable, quan calia fer-ho i amb quin interval de temps 
d’informació i adaptació pel veïnat. 

Aquesta situació ha estat presa com un greuge per la plataforma veïnal que veu en 
aquesta intervenció unilateral, un pas enrere en el procés integrador del ciutadà en la 
definició del planejament urbà del seu barri. 

Però tot i les queixes rebudes, l’Ajuntament de Barcelona continua ferm en la seva 
proposta d’implantació de les superilles en els propers mesos, de tal manera que en el 
cas de la superilla del Poblenou, ja s’ha definit el calendari previst d’actuacions a 
realitzar. 

Figura 3.40. Calendari d’actuacions futures per a la completa implantació de la superilla del 

Poblenou . [Font: [36]] 

 

3.4.4. Anàlisi i valoracions. 

L’etapa actual d’intervenció sobre l’espai públic a regenerar al districte de Sant Martí de 
Provençals, continua principalment amb el model desagregat que podia presentar grues 
problemes de continuïtat per no seguir un fil conductor en la implantació sobre el territori. 

Tanmateix, el model low-cost proposat des de l’Ajuntament de Barcelona és evident que 
en el cas del Poblenou no serveix per regenerar completament l’espai públic, doncs 
aquest no només sobre viu a base de nous carrils bici. En el context de la ciutat, el model 
low-cost està permeten fer obres que potser no s’haguessin ni tan sols iniciat si 
haguessin mantingut els seus costos inicials. En aquest sentit sembla una mesura 
impopular però potser correcte. El que penso que no s’està fent bé, es que les obres 
low-cost tenen per missió canviar els projectes originals que eren els que veritablement 
necessitava la ciutat. Per tant, penso que hauria estat millor que l’Ajuntament hagués 
plantejat el model low-cost com una pre-intervenció capaç de ser represa en una etapa 
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posterior de les obres fins a aconseguir en diverses fases, arribar a la solució complerta 
inicial. 

Finalment, la implantació dels models teòrics com les superilles, comporten un retrocés 
en termes de participació ciutadana: aquests són consultats sobre les millores que cal 
fer un cop la superilla ja ha estat instal·lada, assolint una política de fets consumats que 
no lliga amb els fonaments del procés participatiu ciutadà. 

A més, en termes socials, la gent no sol reaccionar de bon grat quan se’ls imposa alguna 
cosa i sent sincers, no sabem si la ciutat de Barcelona està preparada a tots els nivells 
per assumir un abandonament tan exhaustiu del vehicle privat. 
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CONCLUSIONS 

 

El projecte 22@Barcelona va néixer amb la intenció de regenerar les antigues zones 
industrials envellides i deteriorades dels barris del Poblenou i de Sant Martí de 
Provençals, a Barcelona.  

A dia d’avui, gairebé 17 anys després del seu inici, es pot dir que el projecte es troba 
implantat en un 40% de la seva previsió inicial, de tal manera que es podria dir que el 
60% de les zones deteriorades encara no han estat rehabilitades. 

També s’ha de destacar que el projecte com a tal, porta aturat des de l’any 2012 i no 
sembla pas que es pugui tornar a reactivar en la mateixa forma que ho va fer durant el 
període 2001-2012.  

Tanmateix, el que es porta d’implantació sobre el territori ha permès l’activació 
econòmica i social del nou districte 22@Barcelona, fonamentat en les empreses d’alta 
tecnologia. En aquest sentit, es pot dir que el projecte inicial ha complert amb les 
expectatives de generar nova activitat econòmica a la ciutat i desplaçar la centralitat 
financera cap a altres punts de la ciutat. 

Però, són suficients els resultats obtinguts fins ara? Segons el meu parer caldria 
respondre que no, en primer lloc perquè no s’han aconseguit totes les fites inicials 
previstes i òbviament, perquè no s’ha enllestit la implantació del projecte sobre el 
territori. 

Més enllà d’aquest fet, el propi projecte també ha comportat aspectes negatius per a la 
zona que no fan sinó embrutar els resultats positius anteriors. El principal d’aquests 
aspectes negatius ha estat i és, el procés de gentrificació que s’ha produït al barri, el 
qual ha desembocat en l’expulsió de molts veïns de tota la vida de les seves llars, 
incapaços de fer front a l’encariment dels lloguers. 

La mirada temporal que s’ha fet a través de la present tesina ha permès constatar una 
realitat profunda que engloba a quasi totes les facetes de la realitat: el context impulsa 
canvis poderosos. 
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El projecte 22@Barcelona ha estat iniciat, aturat, desagregat i fins i tot suplantant 
segons el moment històric en que s’ha trobat, de tal manera que l’espai públic ha estat 
el mitjà d’expressió d’aquests canvis. I més enllà del propi context, són les persones les 
que també provoquen canvis amb les seves idees i voluntats, fet que també ha quedat 
reflexat en l’espai públic del 22@. 

Per tant, en el decurs dels anys podem dir que de cada època i context han quedat un 
seguit d’intervencions particulars que són les que configuren aquest espai públic actual. 
I també podem posar en dubte si les intervencions tenen cap fil conductor entre sí que 
pugui dir que, finalment, s’ha seguit una línia mestre cap a la transformació del barri i 
del model de ciutat i que no s’ha anat a la deriva. 

Alguns autors defensen que en últim cas això és cert, que amb totes les diferències i 
discrepàncies dels períodes temporals, el fil conductor final és el del retorn de l’espai 
públic al ciutadà per mitjà de la seva remodelació o per mitjà de la seva reordenació. 
Aquest és l’urbanisme del moment que vivim i en aquesta línia sembla que es poden 
englobar la gran part dels nous projectes urbanístics que es redacten a la ciutat de 
Barcelona. Posem per exemple el cas de la reforma de l’Avinguda Diagonal de 
Barcelona en el tram executat entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia i en el proper 
tram que s’executarà entre Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan. 

Altres autors defensen que no hi ha cap fil conductor, que simplement s’ha seguit el 
model d’intervenció que millor s’ha adaptat al context en cada moment. En l’època de 
bonança econòmica gran dispendi i inversió infraestructural per transformar l’espai 
públic i generar riquesa; en l’època de crisi, racionalització de les intervencions i 
execució d’aquelles necessàries per continuar amb l’activitat de la zona; i en l’època 
actual el que sembla que pot agradar més a la majoria dels ciutadans, en un escenari 
on aquests ja no confien en els polítics. 

Segons el meu parer, les dues postures dels autors són massa radicals. No tot pot haver 
estat ideat des d’un principi ni tot ha estat resultat de les forces actuants del moment. 
Per tant, penso que les diferents iniciatives i models d’implantació són el resultat de 
l’intent per regenerar l’espai públic del que parlem de la millor manera possible, entenent 
que aquesta visió ha anat canviat en el decurs dels anys. Així, en una primera etapa la 
millor manera era la de garantir un espai altament productiu i avui en dia, és tracta 
d’assegurar un espai altament aprofitable per les persones. 

I es pot dir que continuarà sent aquesta la millor manera d’intervenir sobre l’espai públic 
en els darrers anys? Doncs, segons l’experiència de la tesina no ho podem pas 
assegurar. De fet, podem dir que segurament aquesta reflexió patirà greus canvis 
impulsats per les noves idees i pels nous contextos. 

Fins i tot podem entreveure un conflicte que ja s’està produint i que pot ser resultat de 
destinar massa l’espai públic a les persones. Aquest conflicte que també té el seu focus 
al barri del Poblenou passa per la massiva presència de turistes i de l’ús que aquests en 
fan de l’espai que la ciutat els brinda. Sorolls i desperfectes són simplement una mostra 
de la problemàtica actual que enfronta els veïns, els turistes i l’Ajuntament, doncs aquest 
últim no es veu amb cor de perdre ingressos impulsant mesures restrictives als turistes. 

Per tant, segons la meva opinió, en l’equilibri està la virtut d’actuar sobre l’espai públic: 
és a dir, no deixar-se influenciar massa ni per les idees ni pels contextos, o si més no, 
igualar el pes en importància dels mateixos en la presa de decisions en matèria 
d’urbanisme, perquè sinó a cada època ens trobarem que el que s’ha fet amb anterioritat 
pràcticament no serveix en el moment actual. 
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L’espai públic actual del 22@ ha servit per a regenerar el barri tal com es volia, però el 
cert és que en les actuacions realitzades queda pales el desequilibri que s’ha produït en 
cada època entre els ideals i els contextos, en principi sempre més favorable a aquests 
últims. 
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