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Panell al vestíbul d’accés de les instal.lacions
de Barcelona Activa, al Poblenou.

Eva Guillamet

Cal estendre els beneficis de la nova revolució
tecnològica al màxim nombre de ciutadans de
Barcelona, així com facilitar l’accés universal a la
informació i dibuixar estratègicament en l’interior de
la ciutat un eix de desenvolupament que inclogui una
nova polaritat a partir de la qual es faciliti al màxim
la producció de noves activitats i l’accés a les noves
tecnologies i a la formació.
En aquest article s’il·lustren alguns dels trets
característics del projecte Barcelona, Ciutat del
Coneixement, considerats des del punt de vista de
l’anàlisi econòmica i territorial (1).
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n l’inici del segle XXI Barcelona es troba davant la irrupció
d’una nova revolució científica i tècnica que comporta grans
reptes polítics, econòmics i socials. L’aparició d’una nova
onada d’innovacions tecnològiques i l’acceleració del procés d’internacionalització de l’economia tornen obsoletes formes tradicionals d’organització de la ciutat. Per la seva magnitud, aquests canvis sovint es
comparen amb la revolució comercial o amb la primera revolució
industrial, revolucions en les quals, com ha destacat el professor Jordi
Nadal, la ciutat de Barcelona va saber interpretar un paper protagonista. Cal que la ciutat respongui ara d’una manera activa i decidida als
nous reptes. I per això cal anar molt més enllà de facilitar el procés de
renovació econòmica o tecnològica: cal construir una nova forma de
convivència i d’interacció social, cosa que exigeix del conjunt de la
ciutadania una decidida presa de responsabilitats. El treball en el segle
XXI anirà transformant-se en acció creativa, lluny de la rutina que va
dominar en el segle XX.
La transformació de la informació en coneixement serà una línia
decisiva per afrontar aquests reptes. La informació tendirà a abaratirse en els propers anys; el coneixement localitzat, en canvi, adquirirà la
importància més gran.
No es tracta només que l’Administració municipal faciliti que
Barcelona assoleixi un lideratge que encara no té dins del conjunt de
ciutats d’Europa en l’activació de nous processos de naturalesa científica o tècnica. Aquest és un repte que ha d’interessar a tothom que
visqui o treballi a la nostra ciutat, sigui quina sigui l’activitat que realitzi. Que exigeix un esforç particular en l’educació dels infants i dels
joves, però que també comporta una adaptació permanent en els
coneixements del conjunt de la ciutadania i de manera particular d’aquells que estan en la franja d’edat laboral.
Creativitat i cohesió social són dos dels actius que Barcelona pot aportar com a factor diferencial en la nova societat del coneixement.
Barcelona ha estat una ciutat capdavantera en algunes de les principals manifestacions artístiques i culturals. A Barcelona s’hi han forjat
alguns dels principals artistes del segle XX. Pel que fa a l’urbanisme,
l’arquitectura i el disseny, aquesta ciutat ha demostrat a bastament
una capacitat creativa extraordinària. També en les activitats biomèdiques i en l’educació –els dos pilars de l’estat del benestar– Barcelona
ha estat una ciutat pionera. Aquesta ciutat ha demostrat des de la
transició política un grau de cohesió social infreqüent en les metrò-
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polis de la seva dimensió, cosa que, juntament amb una destacada
cultura organitzativa –una manifestació de la qual es troba en els Jocs
Olímpics– ens distingeix de bona part de les grans metròpolis.
Subsisteixen, però, un cúmul de problemes, entre els quals destaquen
una taxa d’activitat i d’ocupació allunyada entre cinc i deu punts respecte de les principals ciutats europees i americanes, i un nivell de formació i de recerca i desenvolupament situat entre el 70% i el 50% respecte del que es dóna en les mateixes ciutats.
Per tant, sembla pertinent que la Barcelona del segle XXI es plantegi
obertament la inserció dins la nova societat de la informació i la nova
economia del coneixement. Barcelona ha de disposar d’una elevada
competitivitat en el món econòmic i d’una elevada cohesió social, i al
mateix temps ha d’oferir-se com un espai privilegiat per al desenvolupament de la creativitat i de la interacció social.
El projecte Barcelona, Ciutat del Coneixement tracta de plantejar-se
en clau de resposta de la ciutat a alguns d’aquests grans reptes. Una
resposta que ha de ser activa i no defensiva, oberta i no proteccionista, participativa i no dirigista. Es plantegen objectius no sols d’eficiència, sinó també d’equitat. En particular, convé difondre a totes les
capes de població els fruits del progrés científic i tècnic, i evitar –o
com a mínim corregir– els costos socials que es poden generar en
aquest nou context econòmic i tecnològic.
Un projecte com el denominat Ciutat del Coneixement, que proposa
l’Administració de Joan Clos, s’ha d’entendre necessàriament com un
projecte de ciutat, de la ciutadania, obert, polièdric i complex. Es tracta aquí d’il·lustrar només alguns dels trets característics que, des de
l’anàlisi econòmica i territorial, es poden contemplar avui sota la llum
d’aquest objectiu de renovació de la ciutat. De manera especial es
planteja la necessitat d’intensificar les activitats de recerca i desenvolupament relacionades amb els sectors més dinàmics, i es proposa
constituir una nova polaritat científica, tècnica i cultural en l’entorn

CAP A UNA NOVA ESTRATÈGIA
Proposem partir de les següents hipòtesis (2):
a) La importància del saber o coneixement per explicar la continuïtat
de la producció; juntament amb els factors treball i capital, aniria
guanyant importància el coneixement com a factor de producció.
• Creixement del pes de factors intangibles com l’educació
• Disminució del pes del factor capital
• Abaratiment del saber codificat
b) Creixent importància del treball qualificat enfront del treball no
qualificat i al capital tangible.
Autors com Michael Piore proposen, a partir de treballs filosòfics iniciats per Hanna Arendt, distingir tres categories de treball:
• work, o treball no necessàriament verificat dins mecanismes assignatius de mercat, com és el treball domèstic o de voluntariat;
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del Poblenou, dins d’un eix de desenvolupament urbà que, partint de
Nou Barris, comprèn Sant Andreu i Sant Martí i que té com a punts
de referència fonamentals la nova estació de la Sagrera i el Fòrum
Universal de les Cultures en l’horitzó del 2004. La renovació del
Poblenou ha de venir acompanyada per la reutilització dels vells
espais industrials manufacturers per a les activitats relacionades amb
el coneixement, incloent-hi activitats de recerca i docència avançades.

Aquesta proposta de nova estratègia per a Barcelona basada a incrementar el seu potencial de ciutat del coneixement es planteja tant per
raons d’eficiència (millorar la seva competitivitat) com per raons d’equitat. Cal estendre els beneficis de la nova revolució tecnològica al
màxim nombre de ciutadans de Barcelona, així com facilitar l’accés
universal a la informació i dibuixar estratègicament en l’interior de la
ciutat un nou eix de desenvolupament que inclogui una nova polaritat a partir de la qual es faciliti al màxim la producció de noves activitats i l’accés a les noves tecnologies i a la formació.
Joan Miró, un dels artistes barcelonins més implicats en el seu temps,
va saber crear art a partir d’uns motius que molt sovint estaven vinculats tant a allò que és més local o quotidià com a allò que és més
universal. Aplicava la seva creativitat ascendint des del que és material
fins al que és immaterial. Podria ésser un símbol d’una voluntat d’aproximar la nova ciutat del coneixement a tothom, d’integrar art i
tècnica, de fondre cultura i innovació.

A l’esquerra, la nova zona d’expansió urbana
de Diagonal Mar.
Damunt d’aquestes línies, l’àrea destinada a
allotjar el gran complex de comunicacions
ferroviàries de la Sagrera.
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Oficines de Barcelona Activa, l’agència
de desenvolupament local, els objectius
estratègics de la qual són ampliar la cultura
emprenedora i acompanyar la creació de
noves empreses.

A Barcelona, una de les possibilitats a explotar és l’existència d’una
important tradició de saber fer industrial assentat sobre una important base d’arts i oficis, i d’un nom a escala mundial en el disseny i
l’art i també en els camps relacionats amb la medicina i la salut, la formació i la transmissió de sabers. És a dir: Barcelona pot apostar per
les noves tecnologies però amb altes dosis de creativitat, tot cercant
més economies de gamma que economies d’escala.
Eva Guillamet

• labor, o treball típic del capitalisme fordista, que es verifica rutinàriament a la recerca d’un salari independentment de l’existència de
motivacions al marge de les crematístiques; i
• action, o treball que té en la seva pròpia acció una part de la remuneració al marge de la típica del salari.
Els nous treballs relacionats amb la societat de la informació i l’economia del coneixement participen més de la tercera categoria de treball que de la segona.
c) La importància cada vegada més gran dels rendiments creixents
dins la producció industrial i no industrial, que porta a una especialització creixent dels territoris. El canvi tècnic està operant tant en els
sectors tradicionals de naturalesa industrial com en els serveis, fent
que l’existència d’economies d’escala ja no sigui únicament patrimoni de la indústria, sinó també dels serveis.
d) La importància dels factors territorials per explicar la continuïtat
de la producció industrial i no industrial.
BASES ECONÒMIQUES
En cap cas no caldria assimilar el projecte Barcelona, Ciutat del Coneixement a un projecte exclusivament de naturalesa científica o tècnica.
Cal interpretar-lo en un sentit molt més obert, que va molt més enllà
de la noció de coneixement científic o tècnic i que, en conseqüència,
supera l’àmbit estricte definit pel concepte “societat de la informació”.
Es proposa emprar una noció més pròxima a la d’economia del coneixement, d’abast més ampli del generalment emprat pels estudiosos
dels fenòmens de les noves tecnologies de la informació i que incorpora no solament el conjunt de sabers de naturalesa científica o de
recerca avançada, sinó també els sabers localitzats o específics.
Es distingeix entre informació i coneixement. La informació seria
saber codificat; per contra, el coneixement seria saber no codificat o no
codificable. Les noves tecnologies de la informació permeten reduir
l’àmbit del saber no codificat, però en cap cas no eliminen el saber no
codificable. El coneixement o saber inclouria tant categories com codis
d’interpretació de la mateixa informació, habilitats o especialitzacions
amb contingut tàcit, i solucions de problemes o investigacions de naturalesa heurística que no són susceptibles d’ésser ben definits amb algoritmes (3). Això significa que, malgrat el progrés tècnic, roman una
part important d’explicació de la continuïtat de la producció en l’existència de saber específic, no fàcilment transportable.
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BASES TERRITORIALS
A diferència del que correntment era admès en els anys setanta i vuitanta sobre la dinàmica territorial de la producció, les grans metròpolis de països desenvolupats presenten en els darrers anys avantatges
en la localització de les activitats productives més denses en coneixement, enfront de les tendències típiques dels anys setanta i vuitanta
que indicaven un creixement superior en les ciutats mitjanes.
En particular, es detecta un procés de recentralització d’aquestes activitats productives estratègiques tant als Estats Units com al Japó (4).
Les activitats més denses en coneixements tendeixen a localitzar-se en
els centres metropolitans. Per contra, les activitats industrials manufactureres tendeixen a deslocalitzar-se des dels centres cap a ciutats
perifèriques més petites, cap a regions no metropolitanes o cap a nous
països emergents (5).
Les tendències detectades per Peter Hall, entre d’altres, en la descentralització cap als suburbis d’activitats i de població, de desindustrialització i de reconcentració de les activitats industrials en les ciutats
perifèriques de les metròpolis, tindrien un contrapunt precisament en
la tendència a substituir la base productiva de les metròpolis més
avançades, és a dir, passant de les activitats manufactureres tradicionals a les noves activitats basades en la manipulació de símbols o, en
general, en la intensitat en coneixements.
Hi hauria, doncs, importants economies d’aglomeració que tendirien
a intensificar el procés de re-localització de les activitats més denses
en coneixement cap als centres de les grans metròpolis.
Del conjunt d’economies d’aglomeració que explicarien la importància creixent de les grans metròpolis, serien tan importants les relacionades amb l’existència de serveis públics amb economies d’escala
(aeroports intercontinentals, grans ports, grans hospitals amb oferta
especialitzada, grans universitats i centres de recerca, entre d’altres)
com les relacionades amb economies de localització (ja sigui per fertilització creuada d’idees derivada de la multiplicitat de l’oferta d’activitats en grans ciutats o externalitats Jacobs, com de l’especialització
en determinades activitats o externalitats Marshall, Arrow, Romer).
Juntament amb l’anàlisi de les externalitats urbanes que explicarien la
continuïtat o l’emergència de sabers localitzats o no codificables, caldria que un projecte com el de Barcelona, Ciutat del Coneixement
emprés també les eines d’anàlisi que giren a l’entorn de la noció de
xarxa urbana. Per contraposició a la noció tradicional de sistema de
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“Les activitats més denses en coneixements tendeixen a localitzar-se en els
centres metropolitans. Per contra, les activitats industrials manufactureres
tendeixen a deslocalitzar-se des dels centres cap a ciutats perifèriques més
petites, cap a regions no metropolitanes o cap a nous països emergents”.

ciutats, la noció de xarxa explora la possibilitat que diferents nuclis
urbans puguin presentar els avantatges de grans ciutats si comparteixen equipaments i serveis o s’especialitzen presentant sinergies (6).
Algunes de les regions metropolitanes europees com Milà o Barcelona
presentarien característiques de xarxa urbana, amb l’especialització
dels diferents nuclis urbans en activitats productives diferents i complementàries.
ELEMENTS PER A UNA DIAGNOSI
Des de l’inici de la revolució industrial, Barcelona ha sabut adoptar
amb relativa rapidesa les innovacions i encapçalar en el context
espanyol el canvi econòmic i urbanístic. Sovint, l’Ajuntament de
Barcelona ha protagonitzat un paper destacat en aquest procés, especialment en tot allò que relaciona urbanisme, canvi tècnic i economia.
L’adopció del Pla d’Eixample i Reforma de Barcelona l’any 1859 de
l’enginyer Ildefons Cerdà constitueix una fita destacada en aquest
camí: aquest pla va permetre integrar les principals innovacions tecnològiques pròpies de la primera revolució industrial en el procés
d’urbanització del Pla de Barcelona.
De la mateixa manera, el Pla Jaussely de 1905 i el Pla General
d’Urbanització de 1917 signifiquen la voluntat de la ciutat d’adoptar
la segona onada d’innovacions científiques i tècniques. El Pla Macià
de 1934 integrava el funcionalisme amb les noves tècniques de pro-

ducció de caràcter fordista. D’alguna manera, i malgrat el context
polític tan desfavorable, el Pla Comarcal de 1953 i el Pla General
Metropolità de 1976 representen sengles intents d’adaptar la ciutat als
reptes derivats de la industrialització i del ràpid creixement dels anys
seixanta, dins, però, d’un model de desenvolupament en el qual predominava una estratègia basada en la disminució de costos per la via
de baixos salaris, atracció de força de treball poc qualificada i manca
d’innovació tecnològica endògena (7).
Així doncs, fins a la crisi econòmica dels setanta, Barcelona havia
basat la seva activitat productiva en la manufactura. A mitjan anys
seixanta dues terceres parts de l’ocupació en el municipi de Barcelona
eren de naturalesa industrial. Se centrava bàsicament en la indústria
manufacturera i girava al voltant de la consecució d’economies d’escala per integració vertical.
El procés de terciarització del municipi de Barcelona que s’accelera
durant els anys vuitanta ha anat acompanyat d’un procés paral.lel de
descentralització de la indústria i de creixement metropolità. El canvi
de funcions econòmiques del municipi central dins la dinàmica
metropolitana ha comportat la definició d’un interessantíssim nou
model territorial. En un context productiu en el qual predomina una
baixa dimensió mitjana dels establiments productius, la nova
Barcelona metropolitana apareix com una constel·lació de ciutats que
brillen amb llum pròpia en la qual l’estel principal presenta una espeAls anys seixanta dues terceres parts de
l’ocupació al municipi de Barcelona eren
de naturalesa industrial.
La imatge correspon a una visita ministerial
a la factoria de la Maquinista Terrestre i
Marítima.

AHCB - AF - Pérez de Rozas

LA CIUTAT DEL CONEIXEMENT LA REVOLUCIÓ DEL SEGLE XXI

20
Barcelona és la capital exportadora d’Espanya
en productes majoritàriament d’alt contingut
tecnològic.
A la imatge, moll d’embarcament de vehicles
destinats a l’exportació.
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cialització creixent en activitats terciàries i en la qual altres ciutats destacades metropolitanes tendeixen a mantenir importants condensacions d’activitat manufacturera especialitzada.
En aquest model de localització d’activitat i de població es fa compatible l’existència d’una baixa dimensió mitjana dels establiments productius amb la creixent competitivitat exterior. La vella ciutat industrial protegida de l’exterior, que importava de l’exterior i exportava
sobretot a la resta d’Espanya, ha donat lloc a una metròpoli europea
oberta i amb equilibri dels comptes exteriors.
I és que en els darrers anys han canviat radicalment dos elements bàsics
que definien el model tradicional de desenvolupament econòmic i
territorial de Barcelona. Per una banda, des de l’ingrés a les Comunitats
Europees i l’inici de la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària,
el context macroeconòmic en el qual es desenvolupa l’activitat és del tot
diferent del que ha predominat des de les etapes inicials de la industrialització. També els canvis derivats de la intensificació de les innovacions de procés i de producte han alterat de manera substantiva peces
bàsiques del model de desenvolupament tradicional de la ciutat.
Efectivament, pel que fa al nou context macroeconòmic cal assenyalar l’existència de noves coordenades financeres i econòmiques que
exigeixen afrontar de manera diferent els programes de transformació
de l’economia i l’urbanisme de la ciutat de Barcelona.
En el darrer quart de segle l’existència d’alts costos financers ha estat
la norma i no l’excepció, de la mateixa manera que la protecció aranzelària i el dirigisme econòmic havien predominat en etapes anteriors
de la nostra història industrial. Barcelona entra en el segle XXI en un
context macroeconòmic radicalment diferent: l’estabilitat monetària
permet que les taxes d’interès siguin molt més reduïdes; addicionalment, la integració en la Unió Europea permet disposar d’un mercat
molt més ampli que possibilita incrementar l’especialització i disminuir els costos.
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Però també en els darrers anys s’està produint una nova revolució
científica i tècnica que està donant lloc a una nova onada d’innovacions i que comporta canvis radicals de procés i de producte. Els processos productius de naturalesa industrial estan sent creixentment
modificats per aquesta onada d’innovacions, que tenen una característica comuna: la seva intensitat en coneixement. Les innovacions se
centren en camps com la biotecnologia, les telecomunicacions, els
nous materials, la informàtica i la instrumentació mèdica. La tendència és clara: incrementar la intensitat tecnològica de l’economia,
mesurada per la ràtio (R+D)/vendes.
No es tracta, per tant, d’un procés que senzillament intensifiqui les
tendències anteriors a la terciarització i la globalització de l’economia.
És un nou tipus de producció en el qual la producció de coneixement
serà cada vegada més important enfront dels mètodes anteriors basats
en la disminució de costos industrials i l’extensió dels serveis tradicionals.
ALGUNES TENDÈNCIES I FETS ESTILITZATS
No pretenem en aquest epígraf presentar sistemàticament una diagnosi econòmica dels canvis i les tendències de l’activitat econòmica de
Barcelona dels darrers anys i que són objecte de diferents publicacions
recents (8). Tan sols s’apunten a partir del seguiment dels principals
indicadors algunes de les tendències principals (9).
En primer lloc, ens referirem bàsicament al comerç exterior i a l’estudi d’una de les característiques distintives de la seva economia, la flexibilitat, i també documentarem el canvi de base econòmica en una
direcció de terciarització. A continuació, destacarem alguns trets de la
localització de l’activitat econòmica al conjunt de la Barcelona
metropolitana, i de manera especial identificarem l’existència d’una
realitat polinuclear i amb condensacions d’activitat especialitzada
tant en el municipi central (terciari avançat) com en els principals
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municipis metropolitans. Alguns fenòmens relacionats directament
amb la producció de coneixements s’expliquen en el darrer apartat.
Des d’un punt de vista econòmic i territorial, els principals trets de
l’economia de Barcelona són els següents:
a) Internacionalització de l’economia / extensió de la metròpoli
La internacionalització de l’activitat econòmica de Barcelona ha anat
seguida d’una extensió del mercat de treball; Barcelona canvia d’escala i passa a formar part del primer esglaó de grans metròpolis internacionals europees després del vèrtex en la jerarquia urbana encapçalada per París i Londres. Creixen les economies d’urbanització.
Principals fets estilitzats:
• Barcelona és la capital exportadora d’Espanya: exporta el 22,5% del
comerç exterior de béns total d’Espanya, xifra que supera l’exportació
conjunta de Madrid, València i Saragossa.
• El contingut tecnològic de les exportacions està canviant: el nou
patró ja és en 2/3 parts d’intensitat tecnològica alta i mitjana alta.
• Des de l’ingrés a la Unió Europea, Barcelona ha convergit uns quinze punts en renda per càpita respecte de la mitjana europea.
• La metròpoli de Barcelona s’eixampla com a conseqüència del procés de descentralització de població i activitat, tot i integrar en el
mateix mercat de treball una població que l’any 1996 s’acostava als 4,4
milions d’habitants.
• El canvi d’escala situa Barcelona com una de les sis metròpolis més
poblades de la Unió Europea.
b) Flexibilitat productiva i polinucleació metropolitana
La millora en la competitivitat de Barcelona ha estat possible malgrat
la baixa dimensió mitjana dels seus establiments productius. Tot i la
importància de la descentralització, la metròpoli de Barcelona és polinuclear. L’existència d’economies externes marshal·lianes es troba en
la base de l’èxit competitiu en sectors industrials tradicionals.
Principals fets estilitzats:
• La grandària mitjana dels establiments productius és molt baixa. En
el conjunt de les manufactures és pròxima a deu treballadors per establiment, un nivell similar a l’existent en metròpolis japoneses com
Kobe, Tòquio, Kyoto o Osaka, o a l’existent en metròpolis continentals europees com Milà o París.
• Ciutats d’antiga industrialització com Sabadell, Terrassa o Mataró i
ciutats d’industrialització més recent com Martorell presenten elevats
nivells d’especialització productiva.
• Algunes ciutats metropolitanes presenten les característiques de
xarxa urbana.
c) Canvi de base econòmica del municipi de Barcelona
Malgrat la gran diversificació de l’activitat productiva de la metròpoli de Barcelona, apareix una important especialització productiva en
activitats terciàries en el municipi central, que hauria canviat radicalment de base econòmica entre els anys seixanta i l’actualitat.
Barcelona proveeix de serveis el conjunt de ciutats industrials de la

regió metropolitana i de la resta de Catalunya i una part rellevant
d’Espanya.
• El juny de l’any 2000, el terme municipal de Barcelona concentra
més de 800.000 llocs de treball de treballadors afiliats a la Seguretat
Social, xifra que supera el rècord de l’anterior punt més alt del cicle
econòmic (juny de 1991). La resta de la regió metropolitana supera ja
la xifra de Barcelona municipi. Incloent-hi els autònoms, el conjunt
de l’àrea metropolitana de Barcelona ha passat d’1,53 milions de llocs
de treball aproximadament l’any 1995 a uns dos milions al juny de
l’any 2000.
• El municipi de Barcelona s’està especialitzant en activitats típiques
de les ciutats globals: serveis financers, serveis a les empreses, activitats immobiliàries i sanitàries, Administració pública i educació.
• Des de 1995, la demanda de sòl per a activitats terciàries creix en el
municipi de Barcelona en uns 500.000 m2 anuals.
d) Indicadors de ciutat del coneixement
La formació, la recerca i el desenvolupament esdevenen variables clau
per al desplegament d’una nova estratègia. Se n’extreuen alguns fets
estilitzats:
• L’estoc de coneixements existent entre la població ocupada creix
molt ràpidament des de mitjan anys seixanta, però sobre una base de
partida dèbil. A Barcelona, la població amb títol superior representava l’any 1996 un 8,23% del total, lluny encara del 15% que presenten
les ciutats més avançades.
• La despesa de R+D és prop de l’1,13% del PIB (Catalunya), lluny del
2-5% que presenten les metròpolis més avançades dels Estats Units, el
Japó i Europa. A Catalunya es concentra prop del 23% de la despesa
en R+D d’Espanya. En la major part de sectors industrials, Barcelona
lidera la despesa en innovació d’Espanya, excepte en electrònica i en
serveis de telecomunicacions, sectors que són liderats per Madrid.
• El creixement de les activitats relacionades amb telecomunicacions i
informàtica és molt ràpid, però sobre una base de partida dèbil.
• La diversitat productiva és molt gran. És molt significativa la producció en sectors l’origen de la tecnologia dels quals és exogen, com
ara el sector de l’automòbil, del ciment, de la cervesa, de l’aigua i del
gas. També es disposa d’activitats amb tecnologia més endògena tant
en sectors tradicionals com el llibre com en noves activitats bioquímiques o alimentàries.
POTENCIAR L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT
De l’estudi de les tendències econòmiques i territorials exposades fins
ara se’n desprèn l’oportunitat de desplegar una nova estratègia economicoterritorial que potenciï les activitats relacionades amb l’economia del coneixement.
Barcelona, com a ciutat central d’una regió metropolitana polinuclear, ha d’intensificar la seva especialització en activitats denses en
coneixement.

“La millora en la competitivitat de Barcelona ha estat possible
malgrat la baixa dimensió mitjana dels seus establiments productius.
Tot i la importància de la descentralització, la metròpoli de Barcelona
és polinuclear”.

LA CIUTAT DEL CONEIXEMENT LA REVOLUCIÓ DEL SEGLE XXI

22
L’activitat econòmica de Barcelona s’ha anat
internacionalitzant fins a integrar-se en
el primer esglaó de grans metròpolis
internacionals europees.
A la fotografia, operacions de càrrega a la
terminal de mercaderies de l’aeroport.

Dani Codina

Sembla convenient tractar de convertir el conjunt de Barcelona en
una ciutat del coneixement i no reservar aquestes funcions solament
a una part de la ciutat. Convindria desplegar una nova estratègia que
inclogués tot el municipi adreçada a estendre i potenciar les noves
activitats productives. Aquestes presenten un avantatge: la seva densitat ocupacional. És a dir, no requereixen tant espai com les activitats
industrials tradicionals o de transport, cosa que les diferencia de les
activitats manufactureres tradicionals o de les activitats de transport,
creixentment consumidores de sòl i poc denses en ocupació.
L’estratègia economicourbanística tradicional de Barcelona ha partit
de la base que el sector econòmic predominant era el manufacturer i
que la zonificació d’usos en el municipi central de la metròpoli calia
que preservés de manera prioritària la producció industrial manufacturera. El trànsit d’un model industrial manufacturer a un model
adaptat a la nova revolució tecnològica exigeix estendre a aquestes
activitats la zonificació 22@ del Pla General Metropolità de 1976, per
tal que es potenciï una nova base productiva i ocupacional.
La política urbanística de la ciutat s’ha plantejat en els darrers anys la
millora de les condicions de vida en tots els districtes de la ciutat.
Primer ho ha fet monumentalitzant la perifèria urbana, en una complexa operació de reconstrucció de Barcelona. En l’urbanisme dels Jocs
Olímpics sobresurt també la idea d’estendre la millora de la qualitat de
vida a tots els àmbits de la ciutat, facilitant la connectivitat entre els
diferents districtes i barris. Sembla possible ara promoure en algunes de
les velles zones industrials les noves activitats productives i algunes funcions superiors com són la formació i la recerca i el desenvolupament.
Una estratègia d’aquest gènere es pot organitzar al voltant de la
potenciació d’economies d’urbanització genèriques que facilitin la
presència de noves activitats, com són la millora en les infraestructures de transport i de comunicacions, i específiques, com són les incloses en el Pla Barcelona Digital, adreçat a facilitar l’accés a la xarxa a
tots els ciutadans i empreses de Barcelona, entre d’altres.
També s’hauria de desplegar, però, una política específica adreçada a
aconseguir que Barcelona concentri una part rellevant de les activitats
relacionades amb les noves tecnologies de la informació i el coneixement que potencialment s’han de radicar en el conjunt de la
Península Ibèrica. I és aquí on ha de fer un paper fonamental la proposta de constituir al Poblenou una nova polaritat tecnològica, científica i cultural com la que a continuació s’apunta.
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Cal destacar que una estratègia per a la potenciació de les activitats
relacionades amb el coneixement va més enllà que la simple activació
de nous centres de recerca i de docència.
Una part rellevant de la nova estratègia hauria de tenir una dimensió
cultural i educativa important, que caldria integrar. També els objectius relacionats amb la qualitat de vida i la sostenibilitat s’han d’integrar en la proposta. En aquest sentit, sembla particularment rellevant
vincular la nova polaritat tecnològica, científica i cultural del
Poblenou amb l’estació de la Sagrera, paradigma d’un nou esquema
de mobilitat assentat sobre el transport ferroviari i respectuós amb els
objectius de sostenibilitat i amb el nou front marítim i el Fòrum
Universal de les Cultures, emblema de la nova Barcelona oberta al
mar, respectuosa amb el medi i multicultural.
Cal irradiar a tota la ciutat formació, innovació i coneixements. Ja hi ha
un gran pol d’activitats de recerca i formació a ponent de la ciutat (el
campus nord de la UPC i la zona universitària de Pedralbes de la UB); en
el marc de l’operació urbanística que reformula el Poblenou com a nou
districte d’activitats caldria potenciar-hi la ubicació d’un nou pol tecnològic, de recerca i de formació que s’estengui cap a llevant de la ciutat.
POBLENOU, DISTRICTE TECNOLÒGIC
L’objectiu és constituir al Poblenou, i dins d’un nou eix científic, tècnic
i cultural basat en noves activitats i que comprèn els districtes de Nou
Barris, Sant Andreu i Sant Martí, un nou districte tecnològic que permeti la localització estratègica de noves activitats productives, de recerca, de docència i de desenvolupament intensives en coneixement. Es
tracta de definir el Poblenou com el districte tecnològic de Barcelona.
Els instruments per aconseguir una transformació integral del
Poblenou han de ser necessàriament molt diversos. Apuntarem tan
sols dos dels més significatius: els de naturalesa urbanística i els de
naturalesa universitària i de recerca i desenvolupament. Convé remarcar que la interacció entre el món de l’activitat econòmica i el món de
la formació i la recerca exigeix desplegar addicionalment instruments
de foment molt complexos com són els vinculats a la potenciació de
noves empreses, que ja avui mereixen polítiques específiques de
l’Ajuntament de Barcelona com les de Barcelona Activa, i que precisament estan localitzats al Poblenou.
– Instruments de naturalesa urbanística: L’atracció de noves activitats
de naturalesa científica, tècnica i cultural exigirà definir una nova
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“S’hauria de desplegar una política adreçada a aconseguir que Barcelona
concentrés una part rellevant de les activitats relacionades amb les noves
tecnologies de la informació i el coneixement que potencialment s’han de
radicar en el conjunt de la Península Ibèrica”.

política de sòl industrial que estengui a totes les activitats de la nova
economia l’actual zonificació industrial, estiguin o no classificades
com a industrials. Caldria substituir la noció de sector per la noció
d’activitat, impulsant les activitats denses en coneixements i denses en
ocupació en les velles zones classificades com a 22@. El canvi en la
zonificació subratlla que en la nova economia el que serà rellevant no
és tant el que es produeix, sinó com es produeix. La definició genèrica de les activitats del nou districte tecnològic del Poblenou és:
a) Densitat d’ocupació
b) Densitat de coneixements
c) Ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
Convé destacar el fet que les noves activitats basades en les tecnologies de la informació i, en general, denses en coneixement, presenten
una densitat superior ocupacional que les tradicionals activitats
industrials manufactureres.
Juntament amb l’aproximació específica centrada en els usos de sòl,
convé destacar la importància d’aconseguir un entorn d’elevada qualitat urbanística en la zona del Poblenou. Aquest entorn no exigirà
només una provisió específica de béns públics de naturalesa urbanística, sinó també de serveis educatius pensats per atendre població
procedent de diferents països i cultures, i amb gran mobilitat.
– Instruments de naturalesa universitària i de recerca i desenvolupament: La potenciació de noves activitats de recerca i desenvolupament
exigirà definir una nova localització de centres de naturalesa universitària, amb docència i recerca en l’entorn del Poblenou. Això exigirà
facilitar el sòl per atendre els requeriments d’espais per a aquests usos,
així com dissenyar noves formes de gestió d’aquests serveis que facilitin la interacció.
EVOLUCIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Les tendències observades en l’evolució recent del sistema universitari
dels països més avançats són les que expliquem a continuació. En primer lloc, cal insistir en el fet que, malgrat el creixement de la recerca
privada realitzada per empreses de dimensió mitjana o gran, la institució universitària i altres institucions d’educació superior d’alt nivell
continuen sent elements fonamentals en el sistema científic del conjunt
de països de l’OCDE. Tant des de la perspectiva de la formació de científics i tècnics com des de la perspectiva de la generació de la mateixa
recerca, continuen interpretant un paper clau dins del sistema científic.
En els darrers anys, però, es detecta un canvi significatiu en la conducta i les funcions assignades a la universitat, el qual alguns autors
han qualificat com de trànsit de la universitat humboldtiana a la universitat posthumboldtiana. Tradicionalment, la universitat ha desenvolupat la seva estratègia científica deslligant-la de les preocupacions
del curt termini. Ara, en canvi, es detecta una creixent orientació cap
a les necessitats productives.

Això aconsella desplegar una estratègia que possibiliti mantenir la tradicional funció de fer avançar el coneixement científic sobre bases del
llarg termini i independentment de les necessitats immediates del sistema productiu.
Malgrat les restriccions pressupostàries en què es mouen els diferents
sistemes universitaris, cal preservar la visió a llarg termini de les activitats universitàries, tant pel que fa a la docència com pel que fa a la
recerca, tot preservant la seva integritat institucional (10).
L’OCDE, tot i reclamar una política científica que possibiliti equilibrar
els objectius investigadors tradicionals més centrats en la investigació
bàsica amb les orientacions més recents orientades cap a la recerca
aplicada, ha identificat les principals tendències de l’actual sistema
científic universitari (11), en línia amb la universitat posthumboldtiana. La recerca tindrà un protagonisme destacat dins la universitat del
segle XXI. Alguns trets institucionals de l’organització de la recerca

Enrique Marco

La potenciació de la recerca exigeix definir
una nova localització de centres universitaris
a l’entorn del Poblenou, dins d’un eix
científico-tècnic estès fins a Nou Barris.
A la imatge, laboratori de l’Institut Municipal
d’Investigació Mèdica.
A la pàgina següent,el viver d’empreses del
Fòrum Nord.
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“La interacció entre el món de l’activitat econòmica i el món de la formació
i la recerca exigeix desplegar addicionalment instruments de foment molt
complexos com són els vinculats a la potenciació de noves empreses”.

són: més gran col.laboració entre sector públic i sector privat, tendència a la interdisciplinarietat, avaluació de l’activitat i priorització dels
centres d’excel.lència.
Convé destacar que hi ha diferents models institucionals de suport a
la recerca. Sembla clara la tendència a incrementar el paper del sector
privat en el finançament de les noves activitats de recerca; la col·laboració entre universitat i sector productiu és d’una importància especial en les activitats de recerca interdisciplinars i aplicades, que haurien de centrar la part de recerca del projecte Barcelona, Ciutat del
Coneixement.
Una possibilitat seria constituir un consorci interuniversitari liderat
per una de les universitats catalanes en el qual s’integrin diferents universitats i institucions.
L’oferta educativa s’articularia al voltant de títols propis, diferents dels
oferts en la universitat actual i vinculats a la producció local i a la

demanda esperada. El caràcter interdisciplinar seria majoritari.
També cal identificar una oferta d’estudis de gran demanda: els estudis de formació continuada.
Pel que fa a la recerca, caldria integrar centres públics i privats, d’abast
català, espanyol i europeu.
Una possibilitat alternativa és la constitució amb l’impuls municipal
d’un Institut Tecnològic, amb la participació de diferents universitats,
institucions públiques i empreses. Cal considerar la possibilitat d’implicar en el projecte diferents universitats o instituts tecnològics d’altres països.

Notes
1 Aquest article constitueix una síntesi i actualització del document Projecte Barcelona, Ciutat
del Coneixement. Informe final. Elements per a
una diagnosi econòmica i territorial, Barcelona,
26 de maig de 1999. Se n’ha exclòs tota la
documentació estadística.
2 Vegeu OECD Proceedings, Industrial Competitiviness in the Knowledge-based Economy. The
New Role of Governments, París, 1997.
3 Vegeu Moses Abramovitz i Paul A. David,
Technological Change and the Rise of Intangible
Investments: The US Economy’s Growth-path in
the Twentieth Century, i Dominique Foray i BentAke Lundvall, The Knowledge-based Economy:
from the Economics of Knowledge to the
Learning Economy, 1997.
4 Vegeu Saskia Sassen, La ciudad global,
Buenos Aires, Eudeba, 1999. Per a Sassen, les
ciutats globals interpreten quatre noves funcions:
organitzen l’economia mundial; concentren les
finances, les empreses de serveis especialitzats i
el sector terciari avançat; produeixen innovació

en les activitats de serveis avançats; i són elles
mateixes mercats per a les innovacions i els
nous productes.
Vegeu Masahisa Fujita i Takatoshi Tabuchi,
"Regional growth in postwar Japan", Regional
Science and Urban Economics, núm. 27, 1997,
p. 643-670. D’acord amb aquests autors, a ciutats com Tòquio el desplaçament de les activitats productives cap al high-tech i els serveis
avançats estaria induint una transformació en la
localització de l’activitat. El recent desenvolupament de les tecnologies del transport i de les
telecomunicacions tendeix a aglomerar les activitats intensives en coneixement en el nucli de les
regions, alhora que es tendeix a dispersar les
activitats industrials menys denses en coneixements cap a regions no metropolitanes o a fora
del Japó. Això explicaria la tendència recent a
incrementar el diferencial de renda entre regions
metropolitanes centrals i regions perifèriques.
5 Peter Hall, The Disappearing City.
6 Vegeu Roberto Camagni i Carlo Salone,
"Network Urban Structures in Northern Italy:

Elements for a Theoretical Framework", a Urban
Studies, vol. 30, núm. 6, 1993. I vegeu també
David F. Batten, “Network Cities: Creative Urban
Agglomerations for the 21st Century", a Urban
Studies, vol. 32, núm. 2, 1995.
7 Vegeu Joan Busquets Barcelona, Evolución
urbanística de una capital compacta, Madrid,
Editorial Mapfre, 1992.
8 Vegeu Joan Trullén, Noves estratègies econòmiques i territorials per a Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 1998; "Factors territorials de competitivitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona", a Revista Econòmica de Catalunya,
núm. 34, 1998; "El modelo Barcelona de desarrollo económico-urbanístico: a la búsqueda de
flexibilidad territorial", a Quim Brugué i Ricard
Gomà [ed.], Gobiernos locales y políticas públicas, Barcelona, Editorial Ariel, 1999; Joan Trullén
i Josep Lladós, "Polinuclear metropolis and competitiviness: changes in industrial location and
international trade in Metropolitan Barcelona",
40th Congress, European Regional Science
Association, 1 de setembre de 2000; "Barcelona

como ciudad flexible. Economías de localización
y economías de urbanización en una metrópolis
polinuclear", a G. Becattini, M. Costas i J. Trullén
[ed.], Desarrollo local: teorías y evidencia,
Madrid, Ed. Civitas, 2001 [en premsa].
9 Els indicadors econòmics i territorials es troben a la pàgina web del Pacte Industrial
Metropolità: pacteind.org. Vegeu el document
"Indicadors econòmics i territorials de la Regió
Metropolitana de Barcelona", Pacte Industrial
Metropolità/Departament d’Economia Aplicada
de la UAB, Conveni de recerca núm. 162054, 7
de juny de 2000. Una ampliació i actualització
dels indicadors s’està portant a terme gràcies a
un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona/GTP,
la Diputació de Barcelona i la UAB.
10. Vegeu Pedro Conceiçao, Manuel V. Heitor i
Pedro M. Olivera, "Expectations for the University
in the Knowledge-based Economy", a
Technological Forecasting and Social Change,
58, 1998.
11. Vegeu OCDE, Science, Technology Industry.
University Research in Transition, 1998, pàg. 7.
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