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Resum 

El present treball parteix de la hipòtesi que el transport públic pot ser una mesura eficaç per a, si més no, 

pal·liar les desigualtats socials atesa la seva capacitat per evitar processos tant de degradació com de 

gentrificació de l'espai urbà. Es pren com a àrea d'estudi, el barri del Poblenou de la ciutat de Barcelona a 

causa d'haver estat un barri que en les darreres dècades ha perdut el seu intrínsec caràcter obrer i que 

actualment es veu sotmesa a plans urbanístics, a vegades contradictoris, de desvalorització i revalorització 

del sòl en un context d’intensa turistització que han tengut unes repercussions, també en la planificació 

dels transports urbans (metro, bus urbà i TRAM).  

Aquest treball es planteja abordar el debat de l’actual paper del transport públic en la mobilitat urbana i 

quotidiana  que prova de fer d’aquest una eina que potenciï estratègies de redistribució tot revertint les 

desigualtats generades a partir de processos de degradació i gentrificació de l'entorn urbà. Per tal d’assolir 

aquest objectiu, es pretén oferir una perspectiva històrica del transport públic al barri, realitzar una anàlisi 

dels indicadors quantitatius emprats a la diagnosi de les desigualtats a l'àrea d'estudi a fi de saber de la 

seva adequació a la realitat del barri i mapejar qualitativament les expectatives i crítiques dels agents 

implicats en la gestió del transport urbà del barri, dels qui ho habiten i de les coneixement acadèmic que 

fita les diverses posicions del debat. 
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Introducció 

Hom havia sentit a partir del Poblenou com un espai fabril que fou molt important en el passat i tenia 

l’interès de veure si encara continuava essent aquell una àrea amb un sentiment de classe i comunitat que 

va néixer en el passat i amb el que implicava l’oblit per part de les administracions públiques, no obstant, 

això actualment no ha estat així, tal com es veurà al llarg del treball, ja que és un conjunt de barris que ha 

canviat molt al llarg d’aquests darrers anys. 

L’àrea d’estudi d’aquest treball és el Poblenou històric que són aquells barris que conserven encara la 

toponímia de “poblenou” en el seu nomenclàtor, sorgits a partir de la nova divisió administrativa del 2006. 

Aquets són: el Poblenou; el parc i la llacuna del Poblenou; la vila olímpica del Poblenou; Provençals del 

Poblenou; Diagonal Mar i front marítim del Poblenou. 

Figura 1. Mapa de localització de Poblenou històric a dins el municipi de Barcelona. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades disponibles a CartoBCN i ICGC (2019). 

La primera idea que hom tenia del barri era que encara era aquell espai de classe obrera que havia estat 

quan les industries encara hi estaven establertes, i això feia pensar que hi havia desigualtats entre el barri 

i la ciutat a causa de prejudici de què aquells espais de classe obrera havien estat “oblidades” per part de 
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les administracions públiques. Per això, la hipòtesi principal d’aquest treball final de grau és veure quina 

peça té el transport públic, com a una eina de la planificació urbana, per a aturar les desigualtats que hi 

pugi haver al Poblenou històric respecte a la ciutat de Barcelona.  

Per a poder descobrir aquesta hipòtesi principal se’n han de desenvolupat algunes de secundàries per tal 

de intentar esbrinar si la principal és verídica o no a través d’una metodologia que s’anirà explicant en els 

següents paràgrafs. 

Per a poder entendre la situació en què el barri es troba es fa necessari fer una retrospectiva històrica que 

estarà basada en el creixement urbanístic del Poblenou històric i de la seva societat, juntament amb el 

desenvolupament de la xarxa de transports. Per acabar veient com es passa d’un barri industrial i de classe 

obrera per acabar essent el què és actualment el Poblenou, amb les actuacions urbanístiques pertinents, 

un barri residencial de Barcelona. 

El treball està dividit en dues grans parts, una part quantitativa que serà desenvolupada a partir d’indicadors 

estadístics i que seran avaluats per esbrinar quins són els més adequats per a descriure les desigualtats a 

l’espai urbà. Juntament amb veure si la turistització del Poblenou històric, unit amb l’accessibilitat que 

presenta el barri, és un factor que ajuda a augmentar les desigualtats. 

L’altre part en que està dividit aquest treball és una part qualitativa, desenvolupada a partir d’una recerca 

bibliogràfica, entrevistes a personatges rellevants del barri amb què s’intentarà descobrir quines han estat 

les influències dels canvis que ha patit el Poblenou històric a partir del desenvolupament dels plans 

urbanístics que s’hi ha dut a terme i si l’oferta de transport públic és suficient per a la gent del barri, 

garantint la seva mobilitat quotidiana com a un factor per a l’accés a les oportunitats socials i/o laborals. 

Tot seguit es fa l’anàlisi dels diferents conceptes claus que són tractats al treball a través de la revisió de 

diferents autors com Harvey o Lucas.  

Estat de l’art 

En aquest estat de l’art es pot veure com es defineixen diferents conceptes com la desigualtat en l’espai 

urbà, cosa que es fa a partir de David Harvey (1977) i Niel Smith (2001; 2006). S’intenta definir els 

conceptes d’accessibilitat i transport públic  a través de diversos articles per acabar de fer una relació amb 

la desigualtat a partir d’un article de Karen Lucas i la concepció de l’espai de Leferve, a on Harvey en fa 

una reinterpretació. 
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Els processos socials i la forma urbana donen lloc a diferents conceptualitzacions de l’espai urbà. No 

obstant la forma urbana pot ser modificada a través dels diferents poders fàctics per a imposar la seva 

ideologia i així redistribuir la riquesa que s’hi genera. Cosa que a vegades genera unes tensions a dins la 

ciutat entre les diferents classes a on un sector és imposat per damunt d’un altre (rics sobre pobres), fent 

que els darrers tenguin un procés d’adaptació més lent a la nova forma urbana. Això fa que hi hagués una 

expansió territorial de la ciutat i unes noves demandes de mobilitat, oblidant aquelles necessitats (socials, 

laborals, etc.) ubicades en altres àrees i augmentant el cost d’accés a oportunitats de treball. 

Segons Smith durant el darrer segle dut a terme un canvi en la concepció de la ciutat i per tant canvis en 

la producció i la reproducció de l’espai, redefinint el concepte d’allò urbà, que aquesta havia concentrat 

anteriorment funcions diverses que la feien tenir importància, d’ençà amb la globalització no és així i es 

cerca la proliferació de zones de comerç i industria que fa augmentar la urbanització, els seus processos i 

les problemàtiques urbanes, transformant les ciutats tradicionals. 

Segons Harvey el sistema capitalista té una manera d’aconseguir una distribució més justa dels recursos 

a partir del concepte de la justícia social, seguint uns criteris com igualtat, valoracions dels serveis, 

necessitats (essent la més important), drets heretats, mèrits, contribució, contribució productiva real, 

esforços i sacrificis. Una de les necessitats per a poder aconseguir una justícia social és els serveis de 

transports. Els mecanismes socialment justos per arribar a una justícia social real dels recursos seran 

solucionats per la pròpia dinàmica capitalista.  

Finalment aclarí que els mètodes capitalistes són ineficaços per acabar amb la desigualtat a l’espai urbà 

capitalista perquè la distribució dels ingressos hauria de ser de tal forma que es poguessin satisfetes totes 

les necessitats, maximitzant els efectes multiplicadors interregionals i invertir per a superar les diferències 

en el medi físic o social a on les perspectives per a aquelles àrees de classe baixa siguin més favorables. 

L’accessibilitat és la facilitat amb la què cada un pot superar la distància que separa dos llocs per així poder 

exercir les seves funcions com a ciutadà. Això ve condicionat pel model territorial i el model de mobilitat de 

la ciutat, generant problemes per aquells grups que queden exclosos dels processos socials, culturals, etc. 

(IERMB, 2018), segons Rajé (2003) a IERMB (2018) això té una influència directa p.ex. amb les condicions 

del mercat laboral. 

El transport és la facilitat de fer moure a béns, persones i/o mercaderies, tenint en compte els costos del 

seu transport i les propietats d’allò que és transportat (Rodrigue et al., 2013). Cada lloc a on es produeix 

el fet de transportar està condicionat per uns factors polítics, socials o culturals, manifestant-se a través de 

les seves respectives legislacions, regulaments, o tarifes i ja no tant amb la distància de fer un recorregut 
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d’origen o destí, tal com teoritzà el geògraf alemany Walter Christaller (Ullman, 1956; Rodrigue et al., 2013). 

No obstant, segons Pazos (2006), el concepte de transport evoca al desplaçament de grans fluxos de 

mercaderies i a la construcció de grans infraestructures, és a dir, a l’oferta i s’estaria parlant de mobilitat 

quan es voldria saber el número de passatgers d’una ruta, la demanda. 

Així hi tot, els diferents mitjans de transport ajuden a la vertebració del territori i els fluxos, tan amb la seva 

intensitat com amb la seva direcció, són els components que ajuden a la configuració de l’espai. Per això 

necessita de una organització i planificació completa i detallada (Serrano Martínez, 2012). 

El transport públic és aquell que inclou tots els mitjans de transport disponibles al públic en general i que 

no en siguin propietaris únics com independentment de la seva propietat (White, 2017). Aquesta poden ser 

els tant els mitjans públics tradicionals (tren i bus), com el taxi, excursions de creuers, busos escolars, etc. 

No obstant, i seguint les paraules de la professora de geografia humana J.M. Seguí, el transport públic és 

aquell que la seva propietat és l’administració pública, per tant, aquells que estan disponibles al públic i 

que són de propietat privada tendrien la categoria de transport col·lectiu. 

La relació entre transport i accessibilitat fa que existeixi una insuficiència o una inexistència dels mitjans de 

transport adequats per a viatjar, fent que les persones no puguin participar en plenes condicions en la 

societat, provocant una reducció a l’accessibilitat de les oportunitats (IERMB, 2018). Aquesta relació està 

essent estudiada des de diverses escoles (anglosaxona i llatinoamericana) a partir del segle XXI i se’n 

destaca l’informe fet per la Social Exclusion Unit que fa un anàlisi dels fets que condicionen que hi hagi 

diferents grups de la societat que estan exclosos, mostrant que els efectes negatius dels trànsit rodat, la 

contaminació entre altres factors són més propensos certs col·lectius (IERMB, 2018). 

Finalment Lucas (2012) explica que la desigualtat amb condicions de mobilitat i la desigualtat social 

generen una exclusió del transport a aquells col·lectius vulnerables, independentment de raça, gènere o 

edat.  
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Tal com s’observa a la figura 2, 

Lucas teoritza a través d’aquest 

diagrama quins són els 

condicionants per a què se 

produeixi les condicions d’exclusió 

social en el transport. Per a què es 

dugui a terme això s’ha de produir 

una relació entre les 

desavantatges en transport i 

desavantatges en transport, 

creant el terme pobresa en 

transport, tot això genera 

inaccessibilitat als serveis i/o 

oportunitats per a poder prosperar, donant lloc a l’exclusió social. Aquest fet es produeix a dins unes 

estructures socials, econòmiques i polítiques i amb unes decisions polítiques i de govern (Lucas, 2012). 

Amb tot això, l’informe de l’IERMB (2018) identifica una sèrie de col·lectius vulnerables com són els nins i 

joves, persones grans que viuen en zones a on l’accessibilitat és difícil (àrees rurals o aïllades), persones 

amb discapacitat, dones, etc.  

Leferve a Harvey (1989, pp. 220) a la Taula 1 explica la divisió de la producció de l’espai a on hi ha un 

apartat xerrant explicitament de l’accessibilitat i la distancia com a “la fricció de la distancia” de les relacions 

humanes, donant lloc a fets materials (sistemes de transport); la representació de l’espai (teoria de la fricció 

de l’espai); i la manera en què es pensat l’espai (expulsió i atracció). Després s’ha de tenir en compte que 

les infraestructures de transport són productores d’espai (Harvey, 1989). 

Havent fet l’estat de l’art, de seguida es procedirà a realitzar una de les parts per a poder entrendre a quin 

punt es troba el Poblenou i els transports públics que s’hi poden trobar. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la relació entre la desigualtat en el transports i la 

social i la seva relació. 

  Font: Lucas, pp. 107 (2012) 
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Taula 1. Graella de les pràctiques de l'espai 

Graella de les pràctiques de l'espai 

 

Accessibilitat i 
distancia 

Apropiació i ús 
de l'espai 

Dominació i 
control de l'espai 

Producció de 
l'espai 

Pràctiques espacials materials (experiència) 

Fluxos de béns, 
doblers, persones, 
treballadors, 
informació, etc; 
sistema de transports 
i comunicacions; 
jerarquies urbanes i 
de mercat; 
aglomeracions 
urbanes 

Usos del sòl i zones 
construïdes; espais 
socials i altres 
designacions 
territorials (truf); 
xarxa social de 
comunicacions i 
d'ajuda mútua 

Propietat privada; 
divisions polítiques 
de l'espai; 
comunitats 
tancades; zones 
d'exclusió i altres 
formes de control 
social (estats 
policials) 

Producció 
d'infraestructures 
físiques (transport i 
comunicacions, etc); 
organització de les 
infraestructures 
socials (formals i 
informals) 

Representacions de l'espai (percepció) 

Mesures socials, 
psicològiques i 
físiques de la 
distància; producció 
de mapes; teories de 
la "fricció de la 
distància" (principi del 
menor esforç, rang 
dels béns socials i 
físics; llocs central i 
altres formes de 
teories de localització) 

Espai personal; 
mapes mentals de 
l'espai ocupat; 
jerarquies espacials; 
representació 
simbòlica de l'espai; 
"discursos" 
espacials 

Espais oblidats; 
"territoris 
imposats"; 
comunitats; cultura 
regional; 
nacionalisme; 
geopolítica; 
jerarquies 

Nous sistemes 
cartogràfics, 
representacions 
visuals, 
comunicacions, etc; 
nous artistes i 
"discursos" 
arquitectònics; estudi 
dels símbols i els 
seus usos 

Espai de la representació (imaginació) 

Atracció/expulsió; 
distància/mesura; 
accés/no accés; 
transcendència 

Hospitalitat; portes 
obertes; llocs 
d'espectacles 
populars (carrers, 
places i mercats); 
iconografia i 
graffities; publicitat 

Inhospitalitat; espais 
de la por; propietat i 
possessió; 
monumentalitat i 
espais de culte 
construïts; capital 
simbòlic; 
construcció d'allò 
"tradicional"; espais 
de repressió 

Plans utòpics; 
paisatges imaginaris; 
ontologies i espais de 
la ciència ficció, 
esborranys dels 
artistes; espais i llocs 
mitològics; espais 
poètics i del desig 

 Font: Leferve a Harvey (1989, pp. 220) 

Una retrospectiva al creixement urbà i als transports del Poblenou 

En aquest apartat serà tractat com el Poblenou històric ha anat creixent urbanísticament, amb un anàlisi 

de les repercussions que han tengut les actuacions urbanístiques al barri, com les olimpíades del 1992, el 

fòrum de les cultures del 2004 i el pla urbanístic del 22@. L’altre vessant analitzada en aquest capítol serà 
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el desenvolupament del transport públic als barris, amb els diferents mitjans que hi ha hagut al barri.  

D’aquesta manera s’intenta donar resposta a una de les hipòtesi secundària que té el treball, veure si els 

efectes de la planificació urbana i dels transports als barris estudiats. 

Antigament l’àrea que ocupa el Poblenou històric era una zona humida a on s’anava a lloure el bestiar que 

havia d’abastir a la ciutat a partir de la seva dessecació al s. XVII. Per això, en la toponímia dels barris 

encara es conserven espais que recorden el seu passat, com un del nom dels barris “el Parc i la Llacuna 

del Poblenou”; el carrer Llacuna o el carrer Joncar. Un factor important per a l’establiment de les indústries 

al Poblenou era que es trobava a les afores de la ciutat i la seva posició, que posteriorment es veurà 

condicionada per les vies del tren cap a Mataró i les rondes, això generarà una sensació d’aïllament i 

d’identitat pròpia respecte a Barcelona. 

Creixement urbanístic del Poblenou 

A partir de la dessecació esmentada en anterioritat s’estableixen explotacions de bestiar i agrícoles que 

servirien per a abastir a la ciutat de Barcelona i això fou fins al s. XVIII que va ser quan el cementeri de 

Barcelona es treu de dins la ciutat i s’estableix un llatzeret a on es tenia en quarantena als sospitosos de 

malalties epidemiològiques, juntament amb l’establiment de les primeres fàbriques. A partir d’aquest 

moment el creixement urbanístic dels barris aniran lligats a la industrialització i al Pla Cerdà (1855) (Arxiu 

històric del Poblenou, 2019), amb una mescla d’usos que anirà creant un sentiment de col·lectivitat que 

s’anirà veient al llarg de la història a través del moviment sindical i anarquista a on tingué una gran simpatia 

al barri amb la creació de diverses cooperatives, com la Flor de Maig (Marrero, 2003; Arxiu Històric del 

Poblenou, 2019). 

Els barris del Poblenou històric havien crescut sense tenir massa control, uns habitatges que aniran creixent 

al voltant de les fàbriques sense tenir un control de planejament urbanístic, a on les fàbriques s’establien 

en els millors espais i els habitatges al voltant d’elles. Això era causa de la mà d’obra que es necessitava 

per a les fàbriques i unit a l’èxode rural que es produïa en aquells moments va fer que la població creixés, 

a vegades donant lloc a barris de xabolisme com el Somorrostro o Pequin que es trobaven a la primera 

línia del Poblenou. Tot això va fer es que guanyés el sobrenom de el “Manchester català”, per la 

concentració d’indústries i les condicions de vida dels seus habitants (Marrero, 2003; Arxiu Històric del 

Poblenou, 2019). 

A partir dels anys 60 és quan es produeix la decadència industrial del barri a on moltes de les indústries 

(la majoria tèxtils) que es veuen afectades per a una crisi que provoca el seu tancament i moltes vegades 

a través dels incendis que es provocaven. Fet que obligava a canviar d’ubicació a les fàbriques cap als 
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polígons industrials (Marrero, 2003; Sales, 2014), donant lloc a una configuració de l’espai que ja ha estat 

explicada a través de l’adaptació que fa Harvey (1989, pp. 222) a la taula de Leferve a través de 

l’experiència urbana.  

El fet de què el sòl fos classificat com a industrial feia que el barri tingués pocs equipaments i unit a què 

aquesta classificació complicava alguna actuació o millora urbana i els missatges per part de les 

administracions públiques d’unes millores que pareixia que no arribaven, a causa de l’abandonament i 

l’aïllament (que serà explicat després) del barri provocava que s’anés degradant l’espai (Sales, 2014). 

A partir del que s’ha explicat en anterioritat, es creava l’espai per crear unes actuacions urbanístiques que 

canvien totalment la fisonomia del barri. Totes elles pengen de les actuacions que es varen dur a terme a 

partir de les olimpíades, amb l’horitzó ben marcat de fomentar la “marca Barcelona”, i que al final han 

tengut unes conseqüències especulatives i gentrificatives. A continuació, seran explicades breument. 

Les diferents actuacions urbanístiques i les seves implicacions al barri 

-  Olimpíades ‘92 

És l’actuació que ha fet que el barri tengués un 

canvi radical, ja que va permetre els canvis 

urbanístics més importants viscuts pels barris del 

Poblenou històric. Fou les que va obrir la ciutat a la 

mar i el barri a Barcelona a causa de què es varen 

treure les vies del tren d’arran de mar i es varen 

crear les rondes de circumval·lació que ajuden a 

crear un barri amb una millor accessibilitat 

(Marrero, 2003; Sales, 2014).  

Al Poblenou històric s’hi va construir la Vila 

Olímpica, que és un espai residencial tancat que va 

albergar els esportistes i que posteriorment a la celebració dels jocs olímpics es varen vendre a classes 

mitjanes-altes. I juntament amb la construcció del Port Olímpic, l’escenari de les competicions de vela i 

actualment un port esportiu. Totes aquestes actuacions tengueren com a àrea de desenvolupament el que 

es denominava el barri d’Icària (Figura 3).  

Aquesta actuació va crear un barri nou i amb nova gent, ja que es varen produir desallotjaments per a 

donar lloc a la Vila Olímpica, però compensades amb un pis nou. Juntament a això es va produir una inflació 

dels preus de l’habitatge, passant a ser l’àrea de Barcelona amb els preus més barats a tenir un augment 

Figura 3. Esbucaments provocats a Barcelona per a 

transformacions urbanístiques, en verd l’afectat per la Vila 

Olímpica. 

  Font: Francesc Caballé a Projecte Icària (2014) 
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d’un 50% (Sales, 2014). No obstant això, va ser l’actuació manco perjudicial pel barri (exceptuant per la 

pèrdua del patrimoni industrial, causat per la destrucció del barri d’Icària, i el desplaçament de les persones 

afectades pels esbucaments) perquè aquestes actuacions urbanístiques tenien una escala global, per a la 

ciutat, i no per al barri.  

 

- Pla 22@ Barcelona 

Aquesta actuació encara a dia d’avui és la que té implicacions immediates i males de mesurar perquè 

s’està desenvolupant en aquests moments. No obstant, també es aquella que té més repercussions al 

barri, tal com es veurà a les entrevistes que es veuran en un altre capítol d’aquest treball. 

El 22@ és un conjunt d’actuacions urbanístiques que 

contemplen la transformació dels sòls industrials, 

catalogats en el Pla General Metropolità (PGM) com 

a 22a en activitats tecnològiques, d’investigació 

científica, culturals etc., a través de la modificació 

d’aquest instrument de planificació i l’elaboració de 

sis plans especials de reforma interior (depenent de 

l’àmbit d’actuació i la seva especialització), fa que es 

duguin a terme actuacions en una equivalència de 

117 illetes de l’eixample de Barcelona, cosa que es 

pot observar a la Figura 4 (Marrero, 2003). 

Aquesta modificació té com a objectiu principal la de 

renovar les activitats productives, que en aquest cas eren les industrials, per a industries incipients, com 

són la de les noves tecnologies, les de la recerca científica, artístiques i culturals. A més la d’acabar el 

tramat que va idear Cerdà en el seu pla d’eixample, assumint les peculiaritats del barri (Ajuntament de 

Barcelona, 2000; Marrero, 2003). 

A dins aquest nou barri just es podran dur a terme activitats diverses, és a dir, s’intenta diversificar els usos 

de l’espai a través de industrial (però que entri a dins la filosofia del 22@, és dir, tecnològica, cultural, 

investigació); oficines; habitatges, comercial, residencial i equipaments i equipaments @ (formació, 

educació i investigació); En el cas del residencial té un tractament que depèn quasi de la propietat privada 

o dels PERI’s en aquells que són de titularitat pública i de forma residual (Marrero, 2003). Ja que a l’any 

2004 es preveia la construcció d’uns 4.000 habitatges de protecció oficial, dels quals un 25% serien 

Figura 4. Zones d'actuació del pla 22@ al Poblenou històric. En 

blau són aquelles illetes previstes d'intervenció, dividides en 6 

àmbits. 

  Font: Modificació del PGM, Ajuntament de Barcelona (2000)  
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destinats a lloguer i una tercera part d’aquests a poblenovins. Al 2010 només s’havien fets uns 700 

habitatges. En el cas de la promoció privada s’havien de construir uns 8.500 habitatges, dels quals uns 

1.915 havien de ser de promoció oficial, és a dir, l’administració pública fitxa el preu; al 2010 d’aquests 

8.500 se’n havien construïts un 8.566 (Martín, 2011).  A l’apartat d’estadística es podrà observar com els 

preus han evolucionat als barris del Poblenou i es podrà obtenir un anàlisi més complet d’aquestes dades. 

Aquest pla ha implicat la destrucció de molt del patrimoni industrial que estava present als barris del 

Poblenou. Es pot establir un símil entre l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan a Palma i el pla 22@, 

tot allò que estorbi al desenvolupament de l’activitat econòmica ha de ser eliminat. 

- Fòrum de les Cultures 2004 

Va ser un esdeveniment que va ocórrer a l’estiu del 2004 amb el què cercava era amb l’ús del diàleg cercar 

la pau i la tolerància entre els pobles a més d’un ús sostenible dels recursos naturals (Delgado, 2004). 

Al final s’ha comprovat que ha estat una operació per a afavorir les actuacions immobiliàries als barris 

afectats, creant espais residencials intensius i destinats a les classes altes. A això també se l’ha d’unir amb 

l’obertura de l’Avinguda Diagonal cap al mar que s’havia vista inconclusa en arribar al Poblenou.  Aquest 

fet va permetre que es poguessin reconvertir el sòls industrials amb aquells residencials, en els quals s’hi 

han instal·lat principalment hotels, moltes vegades lligats amb el 22@ i la seva proximitat del centre, gràcies 

a la L4 del metro fa que l’extrem oest del Poblenou històric sigui a on es concentrin la majoria d’allotjament 

Airbnb del barri.  (Sales, 2014). 

Desenvolupament del transport públic al Poblenou 

Com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat, el Poblenou ha tengut unes característiques físiques i de 

forma urbana diferents als altres barris de Barcelona: el fet de ser un barri que va néixer a partir de la 

implantació d’aquelles activitats que no volien que fossin presents al centre de la ciutat (com el cementeri 

o el llatzeret); les seves condicions físiques feien que fos un barri separat de la ciutat gràcies al 

desenvolupament de les rondes i del ferrocarril que feien que fos un barri “impermeable” i tengués els seus 

accessos localitzats; i els eixos de comunicació com el carrer Pere IV (carretera de Mataró o de França) 

juntament amb el ferrocarril de Mataró (i França) foren claus pels desenvolupament de les indústries pel 

barri.  

Per tant, la condició de grans quantitats de sòl per a les indústries lligat a l’existència dels eixos de 

comunicació (Pere IV i ferrocarril) feia que el transport principalment era pel desplaçament de les 

mercaderies generades a dins els barris i no per la gent del barri que per la condició de ser un espai 

impermeable, moltes vegades les seves necessitats quedaven resoltes a dins els barris. 
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Així hi tot, els transports públics han tengut un protagonisme important al desenvolupament dels barris del 

Poblenou històric. Tots els mitjans que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona hi han estat presents i que a 

continuació es veurà de forma breu el seu pas pel Poblenou, a partir del monogràfic que va dedicar 

l’associació de l’Arxiu Històric del Poblenou a la seva revista Icària del 2007. 

El primer mitjà de transport públic que va existir al Poblenou va ser al 1874 amb cotxes de tracció de sang 

entre el Port i el carrer Taulat, aquest recorregut va ser el precedent del tramvia de via ample número 36. 

A partir del 1900 els transports públic dels barris viuen una veritable explosió a causa de la implantació de 

diferents mitjans de transport (com noves línies de tramvies, d’autobús i troleibús), (Arxiu Històric del 

Poblenou, 2007). 

El mitjà de transport que va tenir major desenvolupament va ser el tramvia, de fet, a la ciutat hi havia dos 

sistemes tramviaris: els de via ample (1144 m), que anaven direcció Sant Adrià del Besós, i els de via 

estreta (1m), que anaven direcció Badalona a través del carrer Pere IV, que amb la municipalització que hi 

hagué després de la Guerra Civil varen a arribar compartir infraestructura. Fins que la decisió de 

l’Ajuntament de Barcelona, a partir del 1955, va començar a tancar les línies i a substituir-les per autobusos 

pressionats per les empreses de construcció d’autobusos i les del petroli, juntament a dins un context que 

no sols afectà de la ciutat comtal sinó que es va viure a arreu d’Europa amb la popularització del vehicle 

privat (Arxiu Històric del Poblenou, 2007). 

A posteriori, i lligat al projecte del Fòrum de les Cultures, el tramvia va tornar al Poblenou a través del 

TramBesós, que va des de Glòries fins a Sant Adrià Estació a través de Gran Via i de la Diagonal 

Al barri, la companyia que va començar a realitzar el servei de transport de passatgers amb autobusos va 

ser l’anomenada la catalana, hereva de la provensalense (de tracció de sang). Feia el recorregut entre el 

Clot i la plaça del Mercat a través del Poblenou sense haver de fer cap canvi. No obstant, també per la 

popularització del vehicle privat aquesta empresa va entrar en fallida i l’Ajuntament va haver de realitzar el 

servei al barri al 1980 (Arxiu Històric del Poblenou, 2007). L’Ajuntament ha realitzat millores importants, 

com l’establiment de la nova xarxa ortogonal de bus. 

Finalment, el metro va suposar un abans i un després en la mobilitat i accessibilitat del barri. Llargament 

reivindicat pels veïnats a causa de l’augment demogràfic que va viure el barri als anys 60 i com a solució 

al tancaments del tramvies, el pla d’urgència del metro preveia la seva construcció pel bell mig del Poblenou 

històric, fins a arribar al Besós. No fou fins al 1977 que arribà amb totes les molèsties i retards que 

provoquen unes obres d’aquestes envergadura. Aquesta obra fou una de les que va posar el Poblenou al
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 mapa de Barcelona ja que permet la connexió directe entre els barris i Ciutat Vella (Arxiu Històric del 

Poblenou, 2007). 

A continuació arriba una de les parts més importants del treball que és aquella que analitza la informació 

quantitativa que es troba disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona per a poder analitzar les 

desigualtats urbanes. 

Variables estadístiques per a la vulnerabilitat urbana al Poblenou 

En aquest apartat es presenten cinc dimensions de variables estadístiques que es troben recollides per 

l’Observatori de Vulnerabilitat Urbana de Barcelona (2014) en la descripció dels indicadors que utilitzen. 

Molts d’ells també s’utilitzen per a elaborar l’índex de vulnerabilitat social, que va ser desenvolupat per 

l’Institut d’Estudis Metropolitans i Regionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, pel treball 

s’hi ha afegit dues variables més que són l’oferta de transport públic que hi ha als barris (bus, metro, tram 

i bicing) i l’oferta d’allotjament d’AirBnB. S’intenta donar resposta a les hipòtesis de veure quins són els 

indeicaros adequats per a analitzar la desigualtat urbana  

Cal destacar que no totes les dades tendran una escala de barri a causa de la dificultat de la recollida de 

dades en aquesta escala. 

Les dimensions que s’han agrupat les dades són les següents: dimensions relacionals (dades sobre el 

transport); dimensió demogràfica; dimensió econòmica; dimensió educativa; dimensió habitacional.  

Dimensió relacional 

Aquí, com s’ha comentat abans, es mostrarà un anàlisi de l’oferta de transport públic que hi ha al barri 

disponible. Les dades han estat obtingudes a patir de la base de dades que té TMB (metro i bus) i el TRAM 

en les seves respectives pàgines web i l’obtenció de dades d’Open Street Maps per a les aturades del 

Bicing. 
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Figura 5. Composició amb les diferents ofertes de transport públic del Poblenou històric 

 

  Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TMB i TRAM (2019) i Open Street Maps (2019).

 

Amb les següents dades s’ha elaborat un mapa de densitats kernel per a poder mostrar allà a on hi ha més 

concentració d’oferta. 
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Figura 6. Mapa de densitats kernel de l'oferta de transport públic al Poblenou històric 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TMB i TRAM (2019) i Open Street Maps (2019). 

Amb aquesta variable s’intenta veure l’accessibilitat del barri a través de l’oferta, presentant-la alta en la 

part central i als límits, gràcies sobretot a les línies del metro, la resta del barri està abastida pels serveis 

d’autobús i del bicing perquè presenten una major facilitat pel seu establiment. De fet en aquelles àrees a 

on hi ha una major concentració s’hi presenta una alta accessibilitat ajudant als desplaçaments pendulars 

a produir-se amb més facilitat o l’arribada de visitants. 

Dimensió demogràfica 

Aquí s’exploraran diverses variables demogràfiques com són la taxa d’envelliment i les persones que viuen 

soles, destacant sobretot aquelles d’edat avançada que són aquelles que presenten més problemes en la 

seva mobilitat quotidiana. 

Taula 2. Taxa d'envelliment al Poblenou històric 

Unitat administrativa 2007 2018 Dif. 

Barcelona 173,84 169,70 -4,14 

El Parc i la Llacuna del Poblenou 173,47 152,25 -21,23 



Desigualtats urbanes i transport públic. Com es configura el transport públic per aturar les desigualtats urbanes. 
El cas del Poblenou històric de la ciutat de Barcelona 
Variables estadístiques per a la vulnerabilitat urbana al Poblenou 

20 
 

La Vila Olímpica del Poblenou 36,37 90,41 54,04 

El Poblenou 127,33 102,12 -25,21 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 87,55 77,32 -10,23 

Provençals del Poblenou 133,01 125,62 -7,39 

Total Poblenou 114,14 107,95 -6,19 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

En termes generals es pot veure que hi ha un grau d’envelliment molt elevat, la població major de 65 anys 

representa un bon gruix del grups d’edats dels barris. Destaca la Vila Olímpica del Poblenou com aquell 

barri a on aquest índex ha crescut més (uns 50 punts). 

Taula 3. Població que viu sola al 2008 i al 2018 a Barcelona 

 
2008 

 
2018 

 
Dif. % 

Unitat administrativa TOTAL   +65 anys % 
 

TOTAL   +65 anys % 
  

Barcelona 194.251 83.197 42,83 
 

205715 90052 43,78 
 

0,95 

El Parc i la Llacuna del Poblenou 1.552 591 38,08 
 

1973 731 37,05 
 

-1,03 

La Vila Olímpica del Poblenou 897 161 17,95 
 

867 259 29,87 
 

11,92 

El Poblenou 3.657 1.458 39,87 
 

4089 1465 35,83 
 

-4,04 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 1.167 286 24,51 
 

1569 415 26,45 
 

1,94 

Provençals del Poblenou 1.762 739 41,94 
 

2101 836 39,79 
 

-2,15 

Total Poblenou 9.035 3.235 35,81 
 

10599 3706 34,97 
 

-0,84 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

Relacionat amb la població envellida (que cal recordar que és alta), un indicador que mostra la vulnerabilitat 

d’aquest col·lectiu és si viuen soles o no. Hi ha barris en que aquesta condició és molt elevada com a 

Provençals i als altres que es mentè en xifres altes, que representa més d’un quart de la població. Aquesta 

gent, té un nivell d’exigències que a vegades no es poden fer càrrec d’ell i resten oblidats perquè no són 

capaços de demanar ajuda. El que s’ha comprovat és que molt d’aquests barris han deixat de tenir, en 

petita mesura, gent major que visqui sola (a causa del gran pes que té aquest col·lectiu a dins la piràmide 

i l’arribada de jovent) i a la Vila Olímpica ha crescut amb una diferència d’uns 10 punts. 

Dimensió econòmica 

En aquesta part del capítol s’analitzaran aquelles variables econòmiques que poden mostrar desequilibris 

socials i canvis en l’estructura urbana, com és aquells canvis que s’han pogut produir en les activitats 

econòmiques. 
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Taula 4. Percentatge de les activitats econòmiques dels barris del Poblenou de l'any 2011 i el 2017 

 
2011 

 
2017 

 

El Parc i 
la Llacuna 
del 
Poblenou 

La Vila 
Olímpica 
del 
Poblenou 

El 
Poblenou 

Diagonal 
Mar i el 
Front 
Marítim 
del 
Poblenou 

Provençals 
del 
Poblenou 

 

El Parc i la 
Llacuna 
del 
Poblenou 

La Vila 
Olímpica 
del 
Poblenou 

El 
Poblenou 

Diagonal 
Mar i el 
Front 
Marítim 
del 
Poblenou 

Provençals 
del 
Poblenou 

Comerç 17,2 18,1 27,1 24,3 14,8 
 

20,7 18,8 25,4 23,5 14,4 

Indústria 51,4 31,1 45,8 5,6 63,4 
 

42,8 31,7 37,8 5,4 63,1 

Oficines 22,8 19,3 11 32,5 14,4 
 

24,6 20,2 16,5 30,2 13,9 

Ensenyament 1,4 8,8 3,6 2,1 3,2 
 

1,4 10,4 6,2 3 3,9 

Sanitat 1,6 1,6 2,9 0,1 0,2 
 

2,3 2,2 2,9 1,2 0,2 

Turisme i 
hosteleria 3,9 5,7 8,7 19,7 2,7 

 
6,1 6 9,9 19,7 2,6 

Esportiu 0,7 10,4 0,4 5,6 0 
 

0,7 10,8 1 6,6 1,1 

Espectacles 0 0 0,4 10,2 0 
 

1,1 0 0,3 9,9 0 

Altres 0,9 4,9 0,2 0 1,2 
 

0,3 0 0 0,5 0,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'anuari estadístic dels barris de Barcelona (2019). 

Taula 5: Diferència entre 2011 i 2017 del percentatge de les activitats econòmiques dels barris del Poblenou 

 
Comerç Indústria Oficines Ensenyament Sanitat 

Turisme i 
hosteleria Esportiu Espectacles Altres 

El Parc i la Llacuna del Poblenou 3,5 -8,6 1,8 0 0,7 2,2 0 1,1 -0,6 

La Vila Olímpica del Poblenou 0,7 0,6 0,9 1,6 0,6 0,3 0,4 0 -4,9 

El Poblenou -1,7 -8 5,5 2,6 0 1,2 0,6 -0,1 -0,2 

Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou -0,8 -0,2 -2,3 0,9 1,1 0 1 -0,3 0,5 

Provençals del Poblenou -0,4 -0,3 -0,5 0,7 0 -0,1 1,1 0 -0,4 

Total 1.3 -15,2 5,4 5,8 2,4 2,6 3,1 -0,7 -4,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'anuari estadístic dels barris de Barcelona (2019). 

En el còmput total es pot observar una complexitat d’activitats econòmiques als barris d’estudi. Continua 

essent destacat l’ús industrial, no obstant això perd pes entre el 2011 i el 2017, a on més al Parc i la 

Llacuna del Poblenou i al Poblenou, que al mateix temps és allà a on han augmentat els usos dels sectors 

comercial, hoteler, ensenyament i espectacles. També s’ha de fer esment a Diagonal Mar i el Front Marítim 

del Poblenou que és aquell barri que presenta un grau elevat en aquelles activitats relacionades amb el 
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sector terciari; i la Vila Olímpica del Poblenou amb el sector esportiu, a causa d’haver estat un espai de les 

olimpíades de l’any 1992. 

 

En la figura 8, es pot 

observar l’evolució de la 

demanda de l’atur, en ella 

es pot observar que en 

aquells barris a on hi ha 

més població hi ha més 

atur, en el Poblenou i a 

Provençals, sense baixar 

de la barrera del 1.000 

aturats als gener entre el 

2011 i el 2019. També 

influeix que la majoria 

d’activitats econòmiques 

que es duen a terme als barris són del sector serveis, amb una forta dependència de la demanda que hi 

hagi en aquell moment. Aquesta variable ha estat inclosa per a analitzar a les persones potencials de ser 

excloses, així hi tot, representa una petita porció de la població. 

Taula 6. Distribució de la renda familiar als barris del Poblenou històric entre el 2008 i el 2017 

Unitat administrativa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Barcelona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

El Parc i la Llacuna del Poblenou 106,2   103,1   97,3   90,9   88,9   93,7   88,6   96,8   92,1   100,4 

La Vila Olímpica del Poblenou 133,3   141,1   134,9   146,0   146,6   151,6   150,8   150,2   162,0   164,2 

El Poblenou 93,6   86,5   86,3   89,2   89,8   89,6   95,4   95,6   98,6   99,9 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 104,4   107,9   106,8   122,3   127,4   150,1   168,8   162,5   152,6   150,1 

Provençals del Poblenou 85,1   82,4   77,1   84,3   80,4   76,1   91,7   102,8   98,7   102,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'àrea d'estadística de l 'Ajuntament de Barcelona (2019). 

Com es pot observar a la taula 6, els barris del Poblenou històric presenten una renda familiar que es troba 

per sobre la mitjana de Barcelona o lleugerament inferior, amb les darreres dades disponibles. No obstant 

això, durant els anys de la crisi econòmica (2008 al 2013) els barris del Poblenou i de Provençals varen 

ser aquells que tingueren la baixada més forta i aquells que resistiren millor foren la Vila Olímpica i Diagonal 
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Figura 7. Evolució de la demanda d'atur al Poblenou històric entre els gener del 2011 i el 

2019 

 Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona 

(2019) 
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Mar, això dona a pensar que és allà a on es concentren aquella població de poder adquisitiu més alt i els 

primers barris anomenats aquells de poder mitjà, relacionat que és allà a on s’hi concentra major número 

de població. La introducció d’aquesta variable ha estat a causa de voler analitzar el factor de la renda 

familiar com a un element que indica la riquesa de les famílies que habiten als barris. 

Dimensió educativa 

En aquest apartat seran analitzat just un únic indicador per a mostrar el nivell d’instrucció que hi ha als 

barris d’estudis. 

Taula 7. Nivell d'instrucció entre el 2011 i el 2018 als barris del Poblenou històric i la diferència entre aquests 

dos 

 
2011 

    
2018 

    
Dif. 

   

Unitat administrativa 

No sap 
llegir o 
escriure o 
no té 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

 

No sap 
llegir o 
escriure 
o no té 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

 

No sap 
llegir o 
escriure 
o no té 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

Barcelona 104138 162261 678572 444.364 
 

35722 243057 660122 449864 
 

-68416 80796 -18450 5500 

El Parc i la Llacuna del 
Poblenou 915 1281 6220 4.027 

 
273 2085 6178 4685 

 
-642 804 -42 658 

La Vila Olímpica del Poblenou 153 269 2758 4.299 
 

54 468 2959 4125 
 

-99 199 201 -174 

El Poblenou 1994 3068 13052 9004 
 

654 4417 13186 9520 
 

-1340 1349 134 516 

Diagonal Mar i el Front Marítim 
del Poblenou 751 944 4355 4.483 

 
235 1379 4690 4403 

 
-516 435 335 -80 

Provençals del Poblenou 1435 2178 1042 4004 
 

515 3450 9085 4338 
 

-920 1272 8043 334 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona (2019). 

En la taula superior es presenta el nivell d’instrucció als barris del Poblenou, hi ha un gran número de 

persones que presenta un segon grau d’instrucció, que equivaldria a un batxillerat i FP, sobretot a 

Provençals (que augmenta entre els dos anys que estan essent analitzats), a causa de què és més útil tenir 

un títol de FP per a obtenir una feina. A Diagonal Mar és allà a on hi ha manco diferència entre el tercer 

grau i el segon. Aquesta variable ha estat inclosa per a veure com quina porció de la població poblenovina 

representa aquella que amb el seu nivell d’estudis més baix té més dificultats per a trobar un lloc de feina, 

i s’observa que va minvant entre els anys. 

Dimensió habitacional 

En aquest a apartat es veuran diferents variables habitacionals que condicionen l’accés a una casa, el tipus 

de propietat , etc. 
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Taula 8. Número d'habitatges segons el cens de Barcelona, classificat pel tipus de propietat en els anys 2009 i 

2017 

 
2009 

    
2017 

   

  
Persones físiques 

   
Persones físiques 

 

 

TOTAL 
LOCALS 
HABITATGE 

Nac. 
 espanyola 

Nac. 
 estrangera 

Persona 
 jurídica 

 

TOTAL 
LOCALS 
HABITATGE 

Nac. 
 espanyola 

Nac. 
 estrangera 

Persona 
 jurídica 

Unitat administrativa 
         

Barcelona 805.739 653.208 15.434 93.446 
 

827.611 672.462 22.353 115.944 

El Parc i la Llacuna del Poblenou 6.434 5.297 111 622 
 

7.436 5.865 266 1.181 

La Vila Olímpica del Poblenou 4.670 3.832 115 669 
 

4.657 3.874 190 562 

El Poblenou 15.446 12.784 278 1.744 
 

16.782 13.436 810 2.264 

Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou 5.160 4.174 142 746 

 
6.415 4.806 524 1.037 

Provençals del Poblenou 8.554 7.319 94 855 
 

9.194 7.874 208 975 

Total Poblenou 40.264 33.406 740 4.636 
 

44.484 35.855 1.998 6.019 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona (2019). 

Taula 9. Diferència entre els anys 2017 i 2009 en el tipus de propietat dels habitatges en els barris del Poblenou 

històric 

  Dif 2017 i 2019 

  
Persones físiques 

 

  

TOTAL 
LOCALS 
HABITATGE 

Nac. 
 espanyola 

Nac. 
 estrangera 

Persona 
 jurídica 

Unitat administrativa 
    

Barcelona 21.872 19.254 6.919 22.498 

El Parc i la Llacuna del Poblenou 1.002 568 155 559 

La Vila Olímpica del Poblenou -13 42 75 -107 

El Poblenou 1.336 652 532 520 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 1.255 632 382 291 

Provençals del Poblenou 640 555 114 120 

Total Poblenou 4.220 2.449 1.258 1.383 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona (2019). 

S’ha pogut comprovar que hi ha hagut un augment en el número dels habitatges i dels diferents tipus de 

propietats a Barcelona i a la majoria dels barris d’estudi, tal com s’ha comprovat a la taula 9. Allà a on hi 

ha una baixada és a la Vila Olímpica, sobretot en aquelles propietats que pertanyien a una persona jurídica. 
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Aquesta variable ha estat inclosa per demostrar aquesta substitució demogràfica vista a través de la tinença 

de dels habitatges. 

En les figures 9 i 10 es poden observar 

l’evolució dels preus mitjans de les 

compravendes i dels habitatges de 

lloguer al Poblenou històric. En termes 

generals al primer es pot observar que hi 

ha una gran fluctuació dels preus però 

des del 2013 i el 2017 s’observa que hi 

ha una pujada, sobretot ha estat a 

Diagonal Mar i al Parc i la Llacuna a on la 

pujada ha estat més alta. Relatiu als 

preus del lloguer, s’ha comprovat que els 

preus estan a l’alça, allà a on més és a la 

Vila Olímpica. Això ve a confirmar una 

problemàtica amb el lloguer que succeeix 

a Barcelona en general. Introduint-se en aquest treball com a una variable per a poder demostrar les 

desigualtats que hi ha l’accés a l’habitatge, tant en el lloguer com a la compravenda, impedint un canvi en 

les dinàmiques demogràfiques. 

Figura 9. Evolució del preu mitjà dels habitatges de lloguer del Poblenou històric entre el 2014 i el 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'anuari estadístic dels barris de Barcelona (2019). 
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Figura 10. Mapa amb la densitat dels allotjaments AirBnb que es troben al Poblenou històric (2019) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Inside AirBnB (2019). 

En la figura 11 es pot veure la concertació d’habitatges destinats a lloguer turístic comercialitzat a través 

d’AirBnb. En total hi ha uns 898 habitatges que es poden llogar a través d’aquesta pàgina web a dins el 

Poblenou històric. Aquests sobretot es concentren al Poblenou i s’uneix amb la concentració que hi ha a 

Diagonal Mar i a la Vila Olímpica. La introducció d’aquesta variable és per veure si la concentració d’aquests 

establiments, units a la accessibilitat del barri, ajuda als processos de substitució urbana i a l’augment dels 

preus del lloguer, com s’ha comprovat en anterioritat, són alts de per se. 

Taula 10. Nº de desnonaments produïts a Sant Martí entre els anys 2015 i 2017 

Unitat administrativa 2015 2016 2017 

BARCELONA   1092 2303 3776 

Sant Martí   127 295 430 

Percentatge (%) 11,63 12,81 11,39 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'àrea d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona (2019). 

En la taula 10 es pot observar com han anat creixent el número de desnonaments al districte de Sant Martí 

(que és a on pertanyen els barris del Poblenou històric). No obstant això, s’observa com aquests no 
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sobrepassen el 13%, per tant, no són molt significatius, però mostra que és un espai urbà vulnerable i que 

de cada vegada s’empobreix la seva població per a donar lloc a nous habitants. En aquest treball s’ha 

introduït aquesta variable per a mesurar la vulnerabilitat que hi ha en l’accés a un habitatge. 

El següent capítol del treball es basa amb la informació qualitativa que s’ha recollit a través de diferents 

sortides de camp, entrevistes fetes a personalitats acadèmiques, etc. 

La realitat al Poblenou 

En aquest darrer apartat del treball es vol veure si la realitat del barri coincideix amb les hipòtesi que s’ha 

anat desenvolupant al llarg de la investigació. A partir de l’experiència pròpia que hom ha recollit a través 

de les seves sortides de camp al barri, les entrevistes fetes a personal del barri i universitari i l’enquesta 

que fou elaborada per a l’ocasió s’intentarà elaborar un discurs que intentarà reconstruir com és el 

Poblenou històric en els aspectes investigats en aquest Treball de Final de Grau. 

Com s’haurà anat dient en altres parts del treball, sobretot a la introducció, la realitat que tenia en ment 

l’investigador amb aquella que ha resultat esser la pròpia del territori. La primera impressió va ser que 

pareixia un barri normal, a on les desigualtats no eren present al barri. Després a partir de la realització del 

treball, les entrevistes i successives sortides de camp ha pogut comprovar que aquesta primera impressió 

és aquella que és simplement superficial, quan s’investiga una mica més es pot comprovar que les 

desigualtats han canviat de forma de manifestació. Ja no és aquella a on hi ha la dualitat entre rics i pobres 

convivint en un espai proper, sinó que es tracta d’imposar el paradigme de ciutat d’un sobre la resistència 

del local que té el seu propi concepte, més arrelat al territori i a les seves peculiaritats, a diferència de l’altre 

que se l’ha d’incloure a dins un context de la globalització.

 

Respecte a la xarxa de transport públic, el barri a té bona connexió amb els transports públics, sobretot 

amb la xarxa d’autobusos, juntament amb els carrils bici existents al barri i la seva orografia permet 

desplaçar-se sense grans dificultats. Després, la resta de mitjans (el metro i el tram) el primer permet una 

connexió directe amb el centre de la ciutat i el segon no té una gran incidència al barri ja que la gent es 

troba ben servida amb la resta de mitjans, segons el que hom va poder comprovar. 

Amb tot això, a la resposta de si el transport públic pot ser una eina per a aturar les desigualtats és un sí 

però amb molts de condicionants, que en les conclusions seran explicades ja que tenen a veure amb els 

resultats. 
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Ja en les entrevistes a persones es varen centrar en persones que tenguessin una relació amb el barri i 

sinó era així a dins un àmbit acadèmic. En aquest sentit es va entrevistar a: 

• José Mansilla, antropòleg i professor al màster de destinacions turístiques sostenibles i planificació 

turïstica territorial d’Ostelea; 

• Àngel Cebollada, geògraf i professor de geografia humana a la Universitat Autònoma de Barcelona; 

• Joan Sales, sociòleg, membre del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i habitant del Poblenou; 

• Jordi Callejón, membre de la taula Eix Pere IV (entitat veïnal que reclama la reactivació econòmica, 

social i cultural de l’eix Pere IV, com a espina dorsal dels barris del Poblenou); 

• Teresa Mas, mestre d’escola de primària al barri; 

• Jordi Fossas, membre de l’Arxiu Històric del Poblenou. 

Per a realitzar les entrevistes es va seguir un qüestionar que servia per a guiar a hom en la realització de 

les entrevistes, sempre essent una conversa que fos oberta però guiant-la per a obtenir resposta als 

objectius de l’entrevista, així hi tot no sempre es va aconseguir respondre a totes les respostes proposades, 

habitualment a causa de què era difícil encarrilar la conversa en la direcció interessada. 

Tots ells manco una persona, durant la conversa varen deixar clar, de forma explícita o no, que coneixen 

les problemàtiques existents al barri, principalment relacionades amb les conseqüències de les actuacions 

urbanístiques com el 22@, juntament amb les problemàtiques d’habitatge i la falta d’espais de cohesió 

pels barris poblenovins i una crisi d’identitat per a alguns d’ells.  

Sumat a la substitució demogràfica que s’ha produït d’ençà que es duen a terme els canvis en la base 

econòmica del barri (de passar d’una economia industrial a una de serveis de les tecnologies de la 

informació) a través de les intervencions urbanes del Poblenou històric, fent que aquesta substitució minvi 

les desigualtats que estaven present als barris a través de l’aportació de nous habitants de classe altes o 

mitjanes, per això a la majoria dels barris poblenovins hi havia una renda familiar superior a la mitjana de 

la ciutat, com s’ha comprovat en l’apartat anterior del treball. 

Pel que fa al transport públic, la majoria, manco dues persones a les què aquestes preguntes no varen 

poder ser col·locades, va afirmar que utilitzava mitjans de transports sostenibles (sia la bicicleta o el 

transport públic) i que molta gent l’utilitzava.  

Tres de les persones esmentades, se les hi va poder demanar de forma directe si pensaven que el transport 

públic era una eina per a aturar les desigualtats en l’espai urbà, cosa que varen respondre de forma 

afirmativa, però que podia ser una carta de dues cares a causa de què també pot ser una manera de a fer-
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les més grosses perquè ajuden a fitxar els processos liberals, com ha passat amb el tram i la zona del 

fòrum. Tots ells varen deixar clar que els barris tenen actualment una alta connectivitat, i un fet important 

va ser l’arribada del metro, no obstant això pot ajudar a què es fitxin aquests processos liberals dels qual 

es parlaven abans com són la gentrificació i la turistització. 

Finalment, a part de fer l’entrevista a les persones esmentades també es va fer una enquesta anònima que 

fou difosa la primera setmana de juliol entre la gent del barri a través de la plataforma Google Form. El seu 

qüestionari estava dividit en preguntes de quatre tipus: de caire personal, sobre el barri, sobre els transports 

i de caire social (a on es demanaven preguntes com les desigualtats). 

Han estat 52 persones que han respost al qüestionari de les quals 23 han estat homes i 29 dones d’edats 

que van sobretot gent de mitjana edat (entre els 30 i els 60 anys) i de professions molt diverses però la 

majoria destaca per estar en el sector educatiu com mestre o professions liberals com arquitectes, 

enginyers o artistes.  

- Dades sobre el barri 

Ja en preguntes relacionades amb la seva residència un poc més de la meitat dels enquestats viu al 

Poblenou (28 persones), després un 32% hi viu i hi treballa (unes 17 persones) i sols un 13% només hi 

treballa.  

Entrant en preguntes sobre el barri, la primera pregunta era sobre els canvis succeïts al barri les respostes 

toquen diverses temàtiques com el turisme i la gentrificació; l’habitatge, amb l’encariment dels preus 

i les dificultats que suposa accedir-hi, unit al canvi de població que viu al barri; en termes de mobilitat, 

la instal·lació de l’ascensor a les aturades poblenovines del metro i d’implementació del Bicing i dels carrils 

bici: el 22@ com a canvi en l’economia local, fent que molts negocis hagin de tancar i en conseqüència 

la pèrdua del producte de proximitat, així com la pèrdua del patrimoni industrial que estava 

present al barri; les olimpíades a com transformació de l’espai urbà i les obertures de nous carrers i 

grans vies de comunicació (com la Diagonal). 

Aquestes 52 persones veuen en els barris poblenovins unes mancances que van des de la falta d’espais 

per a les persones per a crear zones de cohesió veïnal (com zones verdes, súper-illes) i que el 22@ ha 

intentat destruir; comerç de proximitat; infraestructures educatives i sanitàries; i sobretot unes polítiques 

d’habitatge efectives per a què els preus no pugin tant. 

La següent pregunta era que havien d’avaluar la importància de les següents actuacions urbanístiques (tres 

de les quals explicades anteriorment) pel barri, enumerant-les de l’1 (com a aquella que manco) al 4 (com 

aquella que més) amb els següents resultats: 
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1. Fòrum de les Cultures; 

2. 22@ 

3. Arribada del metro 

4. Olimpíades 

La gent ha decidit ordenar aquelles actuacions que han reportat uns majors beneficis per a la col·lectivitat. 

En el cas de les olimpíades va ser perquè va ser allò que va posar els barris del Poblenou històric en el 

mapa i l’arribada del metro per la millora en l’accessibilitat del barri que va ser. 

La pròxima pregunta tenia a veure en si trobaven els enquestats si s’havia produït un canvi en el comerç 

local, només 4 persones varen contestar que no; la resta, unes 48, varen contestar que sí i se’ls demanava 

que ho expliquessin de forma breu i la majoria creu que és per mor del turisme, la competència de les 

grans superfícies, la incompatibilitat d’usos industrials amb els usos 22@ i el sorgiment d’establiments de 

convivència oberts les 24h. Una de les respostes que a hom l’ha cridat l’atenció és que es contesta que 

s’està produint aquest canvi en el teixit comercial però que això ha fet ressorgir el comerç de proximitat a 

part de ser l’única opinió en aquest sentit, per a hom, quan va anar allà els canvis en el teixit comercial que 

va veure van ser com els descrits anteriorment, si bé es vera, que aquestes nous comerços ajuden a crear 

noves dinàmiques de proximitat.  

En la següent qüestió es va demanar si trobaven que s’havia produït la substitució poblacional que s’ha 

anat parlant al llarg del capítol. 50 persones de les 52 han contestat que sí al·legant diversos motius, 

sobretot a causa del turisme i de la gentrificació que ha patit el barri. Però també al·leguen que és per mor 

de què els habitatges que es fan estan destinats a ells i l’oferta per a les classes més populars queda 

restringida; per la seva posició a Barcelona (proximitat amb la mar) i per ser un barri de moda. 

 

- Preguntes sobre transport 

En aquest a apartat, la primera pregunta demana com els enquestats es mouen a dins el barri. S’hi pot 

observar que la majoria es mou amb mitjans sostenibles (a peu, bicing o bicicleta particular / patinet 

elèctric), seguits del bus i del metro i finalment el cotxe. El que crida l’atenció és que el Tram no ha estat a 

cap de la tria. Això demostra de la poca incidència que té al barri. 

Després es qüestiona si el barri té unes bones infraestructures de transport, tenint com a resultat afirmatiu 

amb un 53,8% (28 respostes) i un 44,2% de negatives (23 respostes). El següent grup de preguntes està 

centrat amb l’accessibilitat del barri,  a on a la primera es demana per si el barri presenta una bona 

accessibilitat en transport públic a on un 63,5% ho creu de forma afirmativa (33 respostes) i 36, 5% de 
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forma negativa (19 respostes); en cas d’haver contestat de forma afirmativa es demana si això afavoreix 

l’arribada fàcil de turistes al barri  a on 30 respostes són afirmatives; i si això afavoreix a la pujada dels 

preus dels habitatges, amb 26 respostes afirmatives, 4 negatives i 3 ns/nc. 

- Preguntes de caire social 

En la primera pregunta d’aquest grup es demana que s’especifiqui quin és el concepte que els enquestats 

tenen sobre la desigualtat. Principalment és la imatge clàssica, la diferència entre rics i pobres en el que 

comparteixen en mateix espai. N’hi ha d’altres  van un mica més enllà i ja es xerra de falta d’oportunitats i 

de recursos, un habitatge digne, la falta de necessitats i singularitats per a poder-se desenvolupar de forma 

correcte, etc o que la desigualtat existeix a causa del sistema econòmic.  

En la següent pregunta es demana si al barri hi ha present desigualtats, en la què la majoria contesta que 

sí, un 88,5% (46 respostes); no, un 3,8% (2 respostes); i ns/nc un 7,7% (4 respostes). Seguidament es 

qüestiona que s’ordeni de major a menor aquelles desigualtats que creuen que es produeixen a dins el 

barri (0 com a nul i 5 com a què es produeixen): 

0. Raons de gènere; 

1. Raons de mobilitat; 

2. Raons de raça; 

3. Raons d’edat; 

4. Desigualtat social; 

5. Desigualtat econòmica. 

Vist tot això, el turisme és un dels grans factors de les desigualtats que es produeixen a dins l’espai urbà , 

gràcies a l’establiment de diversos hotels que hi ha la barri o de allotjament AirBnb, juntament amb 

l’apropiació d’espais degradats en els quals el capital ho veu com a una font possible d’ingressos, 

desplaçant a aquells que no es poden permetre accedir-hi, generant processos de turistització en alguns 

casos i de gentrificació en altres. 

A això se l’ha d’unir a què molt dels veïnats creuen que l’accessibilitat ajuda a què això es produeixi i s’ha 

pogut comprovar que la desigualtat és un terme que ha anat canviant al llarg dels darrers anys provocant 

que sorgeixin diferents manifestacions. Que el transport sigui una peça per aturar les desigualtats es va 

poder comprovar quan la lluita veïnal va fer que el metro arribés al Poblenou, no obstant ara, això ja no és 

així, com s’explicarà de forma més detallada a les conclusions.  
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Finalment, pel que fa a les infraestructures de transport públic al Poblenou existeix una oferta que moltes 

persones la qualifiquen de bona, així hi tot hi ha persones que no aconsegueix satisfer les seves necessitats 

i per això es veuen obligades a agafar altres tipus de mitjans de transport.  

Conclusió 

Com s’ha vist al llarg del treball, s’ha passat del Manchester barcelonès a ser un espai que ha deixat de 

tenir els usos que havia tengut en el passat, el de ser la fàbrica de Barcelona per a ser un espai que ha 

canviat totalment la seva fesomia (i la seva forma), gràcies a diverses intervencions urbanístiques que han 

generat un barri amb una gran mancança d’espais de cohesió i d’identitat (cosa que amb les cooperatives 

si passava), unit a la regularització de la trama urbana a les directrius del pla Cerdà fa que hi hagi una 

homogeneïtzació de l’espai urbà i no permet crear aquest context urbà diferent de la resta de la ciutat. 

Una altra conseqüència que s’ha comprovat amb les diferents actuacions urbanes ha estat la permealització 

al barri de les dinàmiques urbanes del capitalisme. Una mostra d’això és que molts dels enquestats i 

entrevistats observen que hi ha un canvi important en la realitat del barri (ja sia en la població que hi 

resideix, la classe econòmica que pertany la gent que hi viu, o el canvi en els comerços del barri, etc.), a 

causa de les mudances que han causat les diferents actuacions urbanístiques al barri, a partir de les 

olimpíades fins a la creació del districte tecnològic del 22@. La relació entre aquestes actuacions i el 

transport públic és que ha ajudat a millorar l’accessibilitat dels barris del Poblenou històric però també ha 

estat un factor que ha ajudat a fitxar aquestes dinàmiques i les seves conseqüències. 

En contraposició a això, l’arribada del metro va ser una fita que va permetre igualar el Poblenou amb la 

resta de Barcelona, ajudant a la vertebració del barri a dins la ciutat. Per molt que fos un metro que als 

seus inicis al barri no tenia totes les condicions necessàries per a garantir una accessibilitat a tots els 

poblenovins, va ser fins fa poc que es varen dur a terme les accions per a què fos així.

 

En respecte a les dades estadístiques a causa del seu espai temporal disponible des de l’Ajuntament de 

Barcelona (a partir de 2011 algunes vegades) no és una mostra clara de forma quantitativa del 

desenvolupament dels fenòmens urbans que ajuden a fitxar les desigualtats. Així hi tot, a partir dels articles 

científics es pot intentar construir un discurs que donin certa validesa a les dades. 

Aquestes dades mostren un Poblenou diferent al què hom tenia a la seva ment, a on encara hi hauria una 

diferència directe entre els pobres i els rics. Durant les seves dues visites al barri va comprovar que el que 
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li mostraven les dades era cert, un Poblenou a on les desigualtats eren presents però a través d’altres 

manifestacions.  

La seva impressió amb la de les persones entrevistades i les enquestes juntament amb les dades 

quantitatives que s’han mostrat al treball han creat un discurs que demostren que la manifestació 

d’aquestes desigualtats ha estat principalment la imposició d’un ideari de ciutat (global i neoliberal) a través 

de la marca Barcelona sobre aquells espais que havien estat abandonat per part de les administracions 

públiques quan entren en crisi, per tant els hi permeten dissenyar una “nova” ciutat sobre les runes d’una 

“vella”, això és el que ha passat al Poblenou. 

Amb tot això, la conclusió final d’aquest treball és que a davant aquest manera de concebre la ciutat, el 

transport públic just juga una peça en la planificació d’allò urbà per a facilitar aquest processos (la 

gentrificació i posteriorment la turistització).  No obstant, en aquesta conclusió final s’ha de fer esment a 

les organitzacions de resistència a aquests processos que hi ha al barri, com són l’eix Pere IV, les 

associacions de veïnats (que reclamen unes millors condicions de vida pels seus habitants), els afectats pel 

22@ i d’altres. Demanen una inclusió de ells i elles en les polítiques de fer ciutat, com ha passat ara amb 

el Repensem el 22@ que cerca fer d’ell un pla més inclusiu i sostenible amb els barris. Veure les 

repercussions que tenen totes aquestes organitzacions de resistència a dins el Poblenou pot generar un 

altre treball d’investigació. 
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