
Connexió amb la resta de la ciutat

La zona garanteix una molt bona accessibilitat urbana des de la resta de 

la ciutat a través d’una completa xarxa de transports:
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SITUACIÓ DINS LA CIUTAT

La parcel·la es troba al districte de Sant Martí, al barri de Sant Martí de Provençals, i es veu afectada pel pla 

de millora urbana de la UA1 del Peri del Parc Central, que assigna al nostre àmbit de projecte l’ús de 22 

Activitats. 

Els eixos del barri

El districte del 22@ està articulat per quatre eixos: 

L’Avinguda Diagonal, que uneix dos pols importants d’activitat econòmica i cultural: la Plaça de les Glòries, 

que acollirà el futur centre cultural i administratiu de Barcelona i estarà dotada d’una estació de transports 

intermodal, i el recinte del Fòrum.

L’eix cívic del Carrer Bolívia, que recorre de costat a costat el Poblenou, reunint múltiples equipaments 

d’escala de ciutat, com l’Auditori i el Teatre Nacional, les universitats UB, UPF i UOC, i equipaments culturals 

com Can Ricart i l’Escocesa. 

L’eix del Carrer Llacuna, que recorre el Poblenou de nord a sud, és un eix primordial que aglutina tant equi-

paments vinculats a l’activitat econòmica com als vinculats a la població resident. 

L’ eix patrimonial del Carrer Pere IV, on es concentren gran part dels edificis industrials del barri.

Al nord, la Gran Via separa la zona del Poblenou que respon a aquesta presència de teixit industrial de la 

resta del barri. 

Reciclar i recuperar el teixit industrial

El pla del 22@, un pla urbanístic aprovat l’any 2000, està transformant 200 hectàrees industrials del centre 

de Barcelona en un innovador districte productiu destinat a la concentració i desenvolupament d’activitats.

Com a projecte de renovació urbana respon a la necessitat de reciclar el teixit industrial obsolet 

del Poblenou, creant un entorn compacte, divers i equilibrat, en el que els espais productius con-

viuen amb vivenda protegida, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida i de treball.

Patrimoni històric del barri

El patrimoni històric del Poblenou és, en gran part, una sèrie d’edificis industrials que daten d’a partir del 

s. XVIII, vinculats amb els inicis de la mecanització i fins a l’actualitat. El model urbà previst pel Pla preveu 

que els nous edificis i espais públics convisquin amb les traces històriques i els elements representatius del 

passat industrial del barri, i creen un entorn de gran valor cultural que combina tradició i innovació.

L’any 2006, es va aprovar un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Industrial del Poblenou que preveu la 

conservació d’un total de 114 elements (46 ja catalogats i 68 que s’hi inclouran).

D’entre aquests, en destaquen 7 elements amb un grau elevat de protecció: 

1_ Can Ricart    2_ La Escocesa

3_ Vicente Illa S.A., Ca l’Illa   4_ Productos Frigo S.A.

5_ Can Gili Nou    6_ Gal i Puigsec (actualment Palo Alto)

7_ Indústries Waldes
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