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EL TEMA DEL MES: 

1.- LA FÀBRICA DELS MEDIA: L’ESPAI DE DIVULGACIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA 
INDÚSTRIA AUDIOVISUAL COMPTARÀ AMB LA PARTICIPACIÓ DEL 
COL·LECCIONISTA JOSEP M. QUERALTÓ  

El rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Joan Moreso, el president de 

22@Barcelona, Miquel Barceló, el director general de la Fundació Barcelona Media 

UPF, Vicente López, i el reconegut expert i col·leccionista Josep M. Queraltó han

signat l’acord per a l’assessorament i participació d’aquest últim en la futura Fàbrica dels 

Media, dins del Parc Barcelona Media.  

Aquest acord es preveia en un conveni que van signar el passat dia 26 d’octubre de 

2006 l’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya, 

22@Barcelona, la UPF i la Fundació Barcelona Media per col·laborar en el 

desenvolupament del projecte museològic de la Fàbrica dels Media.  

La Fàbrica dels Media, que estarà gestionada per Barcelona Media-Centre d’Innovació 

de la Fundació Barcelona Media UPF, serà un espai museístic que neix amb la intenció 

de divulgar el passat, el present i el possible futur de com es creen, es produeixen i es 

distribueixen els productes relacionats amb el sector audiovisual.  

Assessoria de Josep M. Queraltó
Mitjançant aquest acord, el reconegut expert en material històric de producció 

audiovisual Josep M. Queraltó assessorarà i s’incorporarà a l’equip redactor del projecte 

museològic. Per altra banda, les altres parts consideren de gran interès per a la 

configuració de la Fàbrica dels Media disposar dels elements del Fons de Josep M. 

Queraltó, amb la finalitat que puguin formar part del projecte museístic i manifesten 

l’interès en explorar les condicions per a una possible cessió del fons de Josep M. 

Queraltó a la Fàbrica dels Media.  

El material històric de Josep M. Queraltó compta amb més de 15.000 peces, entre les 

quals hi destaca el primer model del cinematògraf de Lumiérè de l’any 1895 i una càmera 

de filmar de Luis Buñuel. 
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Biografia 
El lleidatà Josep M. Queraltó va néixer a Vallbona de les Monges l’any 1937. En aquest 

poble va treballar, durant la seva adolescència, les terres dels seus pares. Els caps de 

setmana es dedicava a fer d’operador al cinema de Vallbona, tal com feia Philippe Noiret 

a la película “Cinema Paradiso”, de la qual és un gran admirador.  

Les primeres cinquanta-set pessetes que guanyava al mes les va destinar a costejar-se 

un curs oficial de ràdio a distància a l’Escola Maimó de la capital catalana. Va començar 

a guanyar-se la vida reparant aparells de ràdio i altres electrodomèstics per Vallbona i 

comarca, alhora que compaginava aquest treball amb la d’operador al cinema de la 

localitat.

El seu negoci va anant creixent, ben aviat va començar a fabricar els seus propis 

aparells de ràdio, mitjançant uns kits que li enviaven des de Barcelona, fins al punt de 

tenir una petita sucursal a cada poble per tal de recollir els encàrrecs.  

Al 1958 va traslladar-se a Barcelona, on va començar de nou. Al 1974, amb dos socis 

més, va fundar Suministros Kelonik, empresa dedicada a la fabricació d’equipaments 

cinematogràfics de la majoria de les multisales de cinema del país. Els tres socis van 

viatjar, en un moment de crisi per a les sales de cinema pel naixement del vídeo, per 

Europa i Estats Units per conèixer el funcionament de les multisales i la tècnica de 

l’automatització de les cabines.  

Una col·lecció de més de 15.000 objectes
És en aquest context i gràcies a la seva professió, que li va permetre estar en contacte 

amb la fabricació d’equipaments cinematogràfics, laboratoris fotogràfics, sales de 

projecció i estudis de gravació, que Josep M. Queraltó ha pogut accedir, conservar  i 

restaurar materials de gran valor històric,  assolint actualment una magnífica col·lecció de 

més de 15.000 objectes de cine durant aquests últims 30 anys, tots acuradament 

classificats segons el grup a què pertanyen. 

Josep Maria Queraltó va rebre el 16 de novembre passat el Premi El Cinèfilm en el marc 

del Festival Memorimage. El guardó se li va concedir per la seva tasca d’investigació, 

restauració i classificació del patrimoni cinematogràfic. Amb aquesta última exposició, la 

Col·lecció Josep M. Queraltó completa el recorregut per totes les províncies de 

Catalunya. L’any 2007 hi haurà una nova exposició en el Palau de Congresos de Madrid, 
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del 15 al 21 de gener, dintre del marc del I Festival Internacional de Cine Solidari de 

Madrid (FICS). 

Entre les grans passions de Josep M. Queraltó destaquen la pintura, l’escultura i l’art en 

general. És un amant dels treballs manuals, practica la ironia del bon humor i els seus 

artistes favorits són els còmics. Bon conversador i molt familiar, sempre ha estat obert a 

nous coneixements. 

La il·lusió més gran d’aquest tenaç col·leccionista, inventor i autodidacte, és crear un 

museu interactiu que sigui un instrument de preservació de la història global del precine i 

del cine i, al mateix temps, una eina educativa útil tant per a tots aquells que vulguin 

dedicar-se d’una manera professional a aquest món fascinant, com per a tots els públics, 

perquè es conegui la font de la màgia del cine i neixin noves inquietuds per crear més 

afició a l’art  més contemporani, el setè art.  
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2.- OBERTURA DE PROP D’UN QUILÒMETRE DELS CARRERS ROC BORONAT, 
SANCHO D’ÀVILA I TÀNGER, AL DISTRICTE 22@BARCELONA  

Al mes de novembre s’han obert els carrers Roc Boronat (entre Diagonal i Almogàvers), 

Sancho d’Àvila (entre Llacuna i Ciutat de Granada) i Tànger (entre Ciutat de Granada i 

Llacuna) del districte 22@Barcelona després de la urbanització d’aquestes set illes.  

Les obres han representat la urbanització de prop d’un quilòmetre de carrer que ocupen 

una superfície total de 17.099 m2, distribuïts en 10.449 m2 de vorera i 6.650 m2 de 

calçada. L’impacte d’aquesta obra és similar a la viscuda a la Vila Olímpica de 

Barcelona.  

Aquesta obra suposa una important millora en la mobilitat i connexió del barri, així com la 

creació de dos trams dels carrers Roc Boronat i Sancho d’Àvila, inexistent fins ara.  

Magnituds concretes
En concret, s’han urbanitzat en el tram de Roc Boronat i Sancho d’Àvila un total de 685 

metres de carrer que ocupa una superfície de 13.103 m2. Aquesta obra ha disposat d’un 

pressupost de 4.050.000 €, distribuïts en 1.620.000 € per a les obres de superfície i 

2.430.000 € per al subsòl.  

Per la seva part, el tram de Tànger compta amb 205 metres de nou carrer i una 

superfície de 3.996 m2 i ha comptat amb un pressupost de 1.260.000 € (570.000 € per a 

la superfície i 690.000 € en el subsòl).  

La urbanització d’aquests carrers ha suposat la construcció de voreres i una nova 

calçada, dotada de paviment sonoreductor en el cas del carrer Tànger, i la instal·lació i 

renovació de la senyalització horitzontal i vertical i noves papereres.  

Fanals, arbres i semàfors adaptats per a invidents 
Les obres també han comportat la dotació de 67 nous fanals, la plantació de 294 arbres 

(202 nous i 92 trasplantats) i semàfors. Aquests últims, precisament, incorporaran en els 

propers mesos el sistema de senyalització acústica per a invidents que consisteix en un 

mòdul integrat al semàfor que funciona per radiofreqüència i que s’activa quan l’invident 

l’activa amb un comandament a distància.  
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A més, com que el districte 22@Barcelona concep l’espai públic com un espai per 

tothom on és possible la integració dels diferents elements propis de regulació del trànsit 

i enllumenat públic, tant els fanals, com els semàfors i senyals de trànsit s’han instal·lat 

en uns bàculs que esdevenen suports multifuncionals.  

En aquests trams també s’han dissenyat noves xarxes de serveis que milloren l’eficiència 

energètica i introdueixen importants millores en els serveis urbans.  

Així, s’ha ampliat i renovat nous col·lectors de la xarxa de clavegueram. També s’han 

construït noves infraestructures elèctriques i de telecomunicacions i sis galeries de 

serveis transversals als carrers, que faciliten l’entrada d’aquests serveis cap a l’interior de 

les illes de cases.

S’han ampliat la xarxa d’aigua i gas i s’ha aprofitat aquesta actuació per renovar els 

trams que estaven malament, en coordinació amb les companyies de serveis.  

Recollida pneumàtica, climatització centralitzada i carril bici 
Els futurs veïns d’aquests carrers, com és habitual al districte 22@Barcelona,  també 

disposaran d’una nova xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans i una 

xarxa de climatització centralitzada, que proveeix de calefacció i refrigeració.  

A més, els carrers Roc Boronat i Sancho d’Àvila incorporen el carril bici amb la creació 

de 680 metres de carril que s’incorpora a la xarxa del districte 22@Barcelona.  

La separació del carril bici amb la circulació rodada es realitza mitjançant una peça de 

cautxú reciclat de 70x100 cm de base per una alçada de 14 cm en la banda dels vehicles 

i 7 cm. en la banda de les bicis que està collada a la calçada. Aquestes dimensions 

permeten per una banda la possibilitat de l’obertura de la porta d’un vehicle des de la 

calçada sense topar amb el possible ciclista que estigui circulant pel seu carril i la 

possibilitat de què el propi vianant la pugui trepitjar.  

Aquest element, que s’incorporarà als nous carrils bici del districte de la innovació i és 

únic a Barcelona, manté la flexibilitat desitjada als carrer per la facilitat del seu muntatge i 

desmuntatge. A més, com a element sobreposat a la calçada, no dificulta la recollida 

d’aigües.  
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3.- 22@BARCELONA PRESENTA AL BARCELONA MEETING POINT “EL TOUR 
VIRTUAL PEL DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ”, UNA RECREACIÓ EN 3D DEL 
FUTUR DISTRICTE  

El projecte 22@Barcelona ha protagonitzat enguany l’estand de l’Ajuntament de 

Barcelona a la desena edició del Saló Internacional Barcelona Meeting Point (BMP), dins 

l’apartat professional, al pavelló 8 de Fira de Barcelona.  

En el transcurs del BMP, 22@Barcelona ha presentat el “Tour Virtual pel districte de la 

innovació”, una recreació en 3D que ha permès als assistents conèixer de prop el 

resultat final de la construcció del Parc Barcelona Media, on la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) traslladarà els seus estudis de comunicació i on l’empresa Mediacomplex crearà 

un gran centre de producció audiovisual, entre d’altres.  

Així mateix, també s’ha pogut veure les més avançades infraestructures pròpies del 

districte de la innovació com el sistema elèctric i de telecomunicació, la climatització 

centralitzada o el sistema de recollida pneumàtica selectiva de residus.  

A més, els assistents han pogut conèixer els últims avenços i progressos del districte 

22@Barcelona i l’evolució del projecte en el darrer any pel que fa a les seves àrees 

d’excel·lència o clusters que impulsa en els sectors de les Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació, Media, Bio i Energia.  
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4.- 22@BARCELONA S’AGERMANA AMB EL PARC TECNOLÒGIC DE SHANGHAI 
CAOHEJING HI-TECH PARK, QUE ENGLOBA PROP DE 1.200 EMPRESES I 
SUPOSARÀ L’ATRACCIÓ D’EMPRESES XINESES AL DISTRICTE DE LA 
INNOVACIÓ 

Amb la finalitat de promoure el districte de la innovació, el president de 22@Barcelona, 

Miquel Barceló, ha signat amb Shanghai Caohejing Hi-Tech Park un acord 

d’agermanament, així com un acord per atreure empreses xineses perquè s’instal·lin al 

districte 22@Barcelona a través del Programa Landing, que impulsa de forma conjunta la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Parc d’Innovació La Salle i el districte de 

la innovació.  

Mitjançant aquest acord, el districte 22@Barcelona i el parc tecnonòlogic Shanghai 

Caohejing uneixen esforços per connectar els sistemes d’innovació de Barcelona i 

Shanghai amb el compromís de desenvolupar iniciatives globals relacionades amb els 

sectors de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Media, Bio i Energia.  

Ambdós parcs també facilitaran la cooperació empresarial i d’innovació entre Catalunya i 

Shanghai, així com promocionaran el desenvolupament empresarial internacional, 

fomentaran la inversió estrangera, atrauran el talent internacional i intercanviaran 

recursos.  

Programa Landing 
El Programa Landing és una iniciativa que impulsa de forma conjunta la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), el Parc d’Innovació La Salle i 22@Barcelona i que 

pretén atreure talent internacional i inversió estrangera a Catalunya i, en concret, al 

districte de la innovació.  

Shanghai Caohejing Hi-Tech Park  
Shanghai Caohejing Hi-Tech Park és el parc tecnològic i econòmic de la Comissió 

Econòmica del Govern Municipal de Shanghai. Aquest parc tecnològic està portant a 

terme un àrea de desenvolupament industrial en high-tech que ocuparà 14,3 km2 de 

superfície en aquesta ciutat xinesa i compta amb prop de 1.200 companyies de high-tech 
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relacionades amb els clústers de les tecnologies de la comunicació i informació, 

biomedicina, energia i nous materials i indústria aeroespacial.  

Acords amb altres parcs xinesos  
Aquests acords amb aquest parc tecnològic s’uneixen als ja signats entre el districte 

22@Barcelona, en representació del Programa Landing, amb altres incubadores de 

parcs tecnològics de la Xina com el Guangzhou High-Tech Incubation Center (GHTIC) i 

Guangzhou International Business Incubator (IBI) i amb Hitech International Business 

Incubator (HTIBI).  

Així mateix, el districte 22@Barcelona també està agermanat des del passat mes de 

maig amb el Guangzhou Tianhe Software Park.  
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5.- L’AJUNTAMENT CONSERVA 114 ELEMENTS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DEL POBLENOU  

L’Ajuntament aprovarà definitivament el Pla Especial de Patrimoni Industrial del 

Poblenou, que preveu la conservació d’un total de 114 elements. D’aquests elements, 46 

ja estaven catalogats i 68 s’hi inclouen de nou. El Pla Especial de Patrimoni Industrial del 

Poblenou permet conjugar la conservació amb la rehabilitació i la transformació del barri.  

Com a resultat del procés d’exposició pública i participació que es va iniciar el passat 

mes de maig, el Pla introdueix com a modificació la constitució d’una comissió tècnica 
que informarà sobre les actuacions i els projectes; l’elaboració d’un estudi complert 
sobre la intervenció en els edificis i els elements i que podran ser consultats pels 

interessats i l’increment del nivell de protecció d’alguns dels elements, com és el cas 

de Palo Alto que ha passat a ser de nivell B i, per tant, d’interès local i s’inclourà en el 

catàleg del Patrimoni Cultural Català.  

Així mateix, la Comissió Tècnica podrà proposar mesures específiques a partir dels 

estudis elaborats dels elements catalogats en D (aquells que gaudeixen d’un interès 

cultural que implica la seva conservació documental).   

Pel que fa a Can Ricart, el Pla concreta la conservació d’una sèrie d’edificis de la part 

central del conjunt arquitectònic.  

Participació d’entitats 
Aquestes conclusions són resultat d’un procés de participació que s’ha desenvolupat en 

un període de tres mesos i en què van ser convocats més de 400 entitats del districte 
de Sant Martí.

A partir d’aquestes associacions veïnals i tècniques i de forma conjunta amb els 

representants dels partits polítics es va constituir la Comissió de Seguiment que van 

crear el grup de treball que ha analitzat el Pla en quatre sessions. Així mateix, el Centre 

Cívic de Can Felipa va acollir una exposició gràfica sobre el Pla que va tenir lloc del 7 de 

juliol al 4 d’agost.  

El Pla, a banda de triplicar el nombre d’elements conservats al Catàleg, té com a 
àmbit d’actuació tot el Poblenou i considera no només edificis i aspectes 
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arquitectònics, sinó també les vies de comunicació, l’estudi de les fonts d’energia, 
els habitatges obrers, les fonts documentals, la infraestructura de serveis públics i 
la pròpia modificació del paisatge urbà. 

El document és una modificació del catàleg de patrimoni existent, de manera que 

l’Ajuntament confereix la màxima categoria normativa possible a la protecció d’aquests 

elements. Per altra part, el text amplia els usos possibles als edificis conservats, de 

manera que també poden esdevenir espais per a activitats productives @, és a dir, 

intensives en coneixement i destinades a acollir treball qualificat. 

El Pla aprovat té en compte estudis anteriors, realitzats pel propi Ajuntament o per altres 

instàncies, així com de la trajectòria de conservació concretada als plans urbanístics 

aprovats en el marc del 22@Barcelona.  

El Pla elaborat sobrepassa els límits d’actuació estrictament urbanística i contempla 

actuacions de divulgació del Patrimoni a partir de la creació del Centre de la Cultura 
Industrial que s’ubicarà a Can Saladrigas.  

A més, el nou Pla de Patrimoni Industrial del Poblenou també ha estudiat diversos casos 

anàlegs del Patrimoni industrial de ciutats d’arreu del món com són Nova York, Boston, 

Baltimore, Chicago, Londres, Berlin, Bilbao, Shanxi (la Xina), entre d’altres.  

Antecedents  
La modificació del Pla Especial del Patrimoni Industrial del Poblenou neix de la voluntat 

mantinguda en els últims anys pel consistori de reconèixer en el passat industrial de la 

ciutat una de les activitats que han contribuït de forma més clara a definir l’espai urbà i 

molt especialment al Poblenou.  

El Pla defineix un conjunt d’elements que es relacionen amb la producció industrial 

generada per les activitats econòmiques del Poblenou. Aquest patrimoni està vinculat a 

un tipus determinat de procés productiu i a un sistema de tecnologia que es manifesta 

des de la meitat del segle XVIII amb els inicis de la mecanització fins l’actualitat. 

El concepte de Patrimoni Industrial va molt més enllà del què és l’arquitectura industrial. 

Hem d’entendre sota aquest concepte el que determina l’estudi de les estructures 

industrials abastant no només els locals immobles, estructures arquitectòniques i 

maquinàries de producció sinó també les vies de comunicació, l’estudi de les fonts 

d’energia, els habitatges obrers, les fonts documentals (escrites, gràfiques i orals) la 
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infraestructura de serveis públics i, en última instància, la pròpia modificació del paisatge 

urbà.

Tradició prèvia al projecte 22@Barcelona  

La normativa de la Modificació del PGM (22@), preveu els mecanismes de conservació, 

ja sigui d’edificis d’interès pròpiament arquitectònic, com d’altres elements d’interès 

paisatgístic (passatges, conjunts d’habitatges...) o, senzillament, social. Amb aquests 

antecedents es va començar a abordar el planejament derivat de l’àmbit 22@, essent 

una preocupació permanent la preservació i posada en valor del llegat industrial i històric 

del barri. D’aquesta manera s’estan preservant peces, edificis, fronts consolidats 

d’habitatges, conjunts o ambients que ens permeten entendre millor la història del barri. 

Aquests plans han possibilitat la recuperació de molts d’aquests elements que ara es 

protegeixen des d’una perspectiva global. Citem dins les actuacions més rellevants les 
realitzades a Can Gili Vell, Can Gili Nou, Ca l’Illa, La Frigo, Indústries Waldés, Ca 
l’Alier, Indústries Agrícoles, entre d’altres. 

Intervencions en els edificis protegits  

Els estudis derivats a partir del present Pla Especial hauran de permetre arribar a 

plantejar una anàlisi suficientment acurada de les peces a intervenir i delimitar les zones 

d’implantació d’activitats industrials, la seva cronologia, tipologies fabrils així com la 

història social que se’n deriva (moviments obrers, associacions empresarials...) per tal 

d’obtenir una visió històrica molt detallada de la formació i evolució del patrimoni 

industrial al Poblenou tal i com s’ha definit anteriorment. Es fixen els objectius i estructura 

dels estudis que hauran de realitzar-se per dur a terme intervencions en els edificis 

protegits. 

Procés de participació 

Després que s’aprovés inicialment el passat mes de maig aquest Pla Especial del 

Patrimoni Industrial del Poblenou, es va obrir un període de tres mesos d’exposició 

pública destinat a debatre i millorar aquest document de partida.  

El dia 4 de juliol de 2006 es van convocar més de 400 entitats de tot Sant Martí a la seu 

del Districte. L’objectiu era informar sobre la proposta de Pla Especial. La reunió va 

permetre tractar temes com les funcions d’un catàleg, els nivells de protecció i es van 

parlar dels elements més importants, així com dels estudis que se n’havien realitzat i que 
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ressaltaven la seva importància històrica i el seu interès com a representació d’una 

societat i una manera de treballar.  

Aquestes associacions veïnals i tècniques més els Partits Polítics presents van constituir 

la Comissió de Seguiment amb la creació d’un Grup de Treball que va incorporar un 

representant de les entitats que van expressar la voluntat de formar-ne part així com 

tècnics municipals per tal de poder tractar de forma més exhaustiva cada un dels 

elements proposats a les fitxes tècniques i el seu grau de protecció. 

El grup de treball va reunir-se en quatre sessions, amb la participació de les següents 

entitats: Associació de Veïns i Veïnes (AAVV) del Poblenou, AAVV Gran Via-Esponceda-

Perú, AAVV Maresme, AAVV Sud-Oest del Besòs, AAVV Vila Olímpica, la Cooperativa 

d’habitatge del Sagrat Cor, AA Cor Comercial del Poblenou, AA de Comerciants del 

Poblenou Tradicional, la Comissió d’afectats del 22@, Industrias Waldes -representant 

indústria-, així mateix vam participar els següents equips tècnics: el Fòrum Ribera Besòs, 

el Grup Fàbrica i Medi Urbà de la Universitat de Barcelona, l’AMCTAIC (Associació del 

Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya) i l’AADIPA 

(Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del 

COAC)  

Paral·lelament a aquestes reunions, es va obrir una exposició gràfica al Centre Cívic de 

Can Felipa sobre el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Historico-Artístic de la ciutat 

de Barcelona, districte de Sant Martí del 7 de juliol al 4 d’agost de 2006 i es van editar 

uns fulletons amb els nous elements inclosos al catàleg. 

Com a resultat del procés de participació i del tractament de les al·legacions les
modificacions més significatives introduïdes al document són:

Constitució d’una Comissió Tècnica que informarà preceptivament les actuacions 

i projectes que es prevegin en el futur dins l’àmbit del Pla Especial. 

La Documentació sobre les intervencions en els edificis i elements incorporats al pla 

que obliga a l’elaboració d’un estudi complert que analitzi l’evolució arquitectònica 

i constructiva de l’element, l’estudi tecnològic de la maquinària i utillatge existent, els 

processos econòmics i socials i la memòria històrica, també determina l’accés a la 

informació, és a dir la disponibilitat dels estudis per a ser consultats per a qualsevol 

interessat.  



GABINET DE PREMSA

NEWSLETTER NÚMERO 11 – NOVEMBRE 2006                                                                                                                       14 

     

Pel que fa als elements catalogats com a D, la Comissió Tècnica podrà proposar 

mesures específiques de tractament que estiguin justificades a partir dels estudis 

elaborats. 

S’han introduïts ajustos en diferents elements, el més significatiu és l’increment del 

nivell de protecció a B al recinte de Gal i Puigsech -actualment Palo Alto- i a C de 

Clausolles. Així com increments de les peces protegides a Can Ricart i la Escocesa.
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6.- L’EMPRESA DE MARKETING ON-LINE CANAL IP APOSTA PER 
22@BARCELONA I INAUGURA LA SEVA NOVA SEU AL DISTRICTE DE LA 
INNOVACIÓ  

La consultoria de màrqueting on-line Canal IP acaba d’inaugurar la seva nova seu al 

districte 22@Barcelona, ubicada al carrer Castella 41-43.  

Canal IP, empresa líder del sector i pionera en oferir un servei professional de 

màrqueting on-line en el mercat hispà, ha apostat pel districte 22@Barcelona per 

continuar desenvolupant la creació d’estratègies de màrqueting per internet dirigides a 

empreses i institucions i caracteritzada per la seva flexibilitat, eficàcia i adaptació a les 

necessitats dels clients.   

Canal IP, que preveu tancar l’any amb una facturació de 900.000 euros, té més de deu 

anys d’experiència en el sector del màrqueting on-line i compta amb més de 1.200 clients 

de 42 països i més de 800 distribuidors.  

Durant la seva trajectòria, aquesta empresa ha arribat a acords estratègics amb els líders 

del sector. Així, Canal IP disposa de l’acreditació que atorga Google als professionals del 

programa de publicitat d’Adwords. A més, durant el període que el directori Yahoo! era 

de pagament, Canal IP va ser nomenat el seu distribuïdor exclusiu a Espanya i va ser la 

primera empresa en establir un acord de col·laboració amb Lycos Espanya referent a 

l’alta i posicionament en cercadors a través d’aquest portal.  
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7.- EL GRUP DE SERVEIS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ LAVINIA ESTRENA 
NOVA SEU DE 3.500 M2 QUE ACULL 150 PERSONES AL DISTRICTE 
22@BARCELONA  

Lavinia ha inaugurat la nova seu social del Grup al districte 22@Barcelona. La seu del 

carrer Pujades 81 té una superfície total de 3.500 m2 en dues plantes. A banda de donar 

cabuda a les diferents empreses del grup (un total de nou filials en aquests moments), 

ofereix serveis a terceres empreses del sector de la televisió. Així en aquest moments hi 

són presents els serveis informatius d’ Atlas-Tele5 a Catalunya i els serveis informatius 

de canal Cuatro-CNN+.  

El creixement de Lavinia durant el 2006 ha estat considerable: a finals d’any la facturació 

del grup arribarà als 30 milions d’euros, amb un creixement del 100% respecte la 

facturació de l’any passat i la plantilla actual és de més de 500 empleats. Per afrontar 

aquest creixement el grup ha dut a terme una forta inversió. Si durant 2005 es van fer 

inversions per valor de 3,5 milions d’euros en unitats mòbils i enllaços, al final de 2006 

s’hauran invertit gairebé 3 milions d’euros. 

Nova seu del grup LAVINIA 
La nova seu del Grup compta amb espais diàfans per personal de producció i espais de 

serveis tècnics. Els espais de personal de producció sumen prop de 1.500 m2 i permeten 

concentrar tot el personal de Lavinia que fins ara estava distribuït en cinc locals a 

Barcelona. A aquests cal afegir els espais d’oficines i direcció que ocupa una superfície 

de 500 m2.

A la seu central de Lavinia hi treballen 150 persones.  Els espais de servei sumen un 

total de 1.500 m2 i es divideixen  en varis usos. Una zona de 500 m2 on hi ha un plató de 

televisió amb la tecnologia més recent per aquest espais. Una zona de serveis de 

postproducció amb nou sales d’edició de vídeo, tres sales d’edició d’àudio i un locutori. 

També es disposa d’una sala polivalent per actes o produccions especials. 

La nova seu de Pujades 81 a banda de donar cabuda a les diferents empreses del grup 

(un total de nou filials en aquests moments) ofereix serveis a terceres empreses del 

sector televisiu i la comunicació. Així en aquest moments hi són presents els serveis 

informatius d’ Atlas-Tele5 a Catalunya i els serveis informatius de canal Cuatro- CNN+.  



GABINET DE PREMSA

NEWSLETTER NÚMERO 11 – NOVEMBRE 2006                                                                                                                       17 

     

Lavinia ha fet una important inversió en aquesta nova seu per tal de poder oferir serveis 

de qualitat a tothom que hi treballa. En concret s’hi han invertit 450.000 € en obres 

d’habilitació dels espais pels nous usos. I 825.000 € en l’adquisició de tecnologies de 

suport. A tal efecte es disposa de llocs de treball equipats amb tecnologia digital de 

gestió de continguts, sistema integrat de SAN amb 20TB d’espai de treball, cobertura 

amb fibra òptica/xarxa IP i radioenllaços per permetre l’accés a cadenes de televisió 

d’arreu de l’Estat. S’ha fet també una inversió en equipament ENG per poder millorar les 

capacitats de l’empresa en cobertura informativa partint del fort augment de la demanda 

en aquest camp.  

Juntament amb aquesta nova seu, durant el 2006 també s’ha obert una nova seu a 

Madrid. Es tracta de 500 m2 a la Ciudad de la Imagen on Lavinia centralitza el parc 

d’Unitats Mòbils i enllaços amb una flota de quinze vehicles operatius que donen servei a 

tot l’Estat i a diferents cadenes de televisió i productores.   

La nova seu del Grup Lavinia està situada al Poblenou de Barcelona dins el perímetre de 

la zona coneguda con 22@Barcelona, la qual cosa permet a l’empresa poder compartir 

veïnatge amb altres empreses del sector media i TIC. La voluntat de Lavinia es poder 

consolidar la seva presència en aquest districte a partir de la recerca de nous espais 

propers que puguin anar absorbint el creixement del grup pels propers anys.  
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8.- LA GENERALITAT I EL MINISTERI D’INDÚSTRIA DESENVOLUPEN 
ACTUACIONS PER FOMENTAR LES PLATAFORMES TECNOLÒGIQUES AL 
DISTRICTE 22@BARCELONA 

La Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Indústria han signat una addenda al conveni 

de col·laboració per la implantació del Pla Avanza que preveu el desenvolupament de 

diferents actuacions pel foment de plataformes tecnològiques i la consolidació de la 

Societat de la Informació. 

L’acord preveu una nova inversió d’un milió d’euros, dels quals 250.000 seran aportats 

pel Departament de la Presidència, 350.000 pel de Treball i Indústria, i els 400.000 euros 

restants els aportarà el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Aquesta partida permetrà 

impulsar actuacions ja previstes al pla. El conveni marc de col·laboració pel 

desenvolupament del Pla Avanza, subscrit per la Generalitat i el Ministeri el passat 4 de 

maig, ja preveia la firma d’addendes anuals per l’execució del seu objectiu. 

Actuacions previstes 
Programa Districte Digital 22@Barcelona

Aquest programa inclou un conjunt de mesures encaminades a implicar els ciutadans en 

la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), posant al seu 

abast les noves tecnologies a través de modernes infraestructures de comunicació. Dos 

dels projectes de major transcendència que s’emmarquen en aquest programa són el 

“Districte Digital” i “22@WIFI”. 

Programa de Competitivitat i Innovació Tecnològica 22@Barcelona

L’objectiu principal d’aquest programa és el foment de la innovació entre empreses i 

institucions del sector de les TIC. Per altra banda, també es persegueix l’augment de la 

competitivitat d’altres sectors a través de la integració de les TIC en els seus processos 

productius. En concret, s’inclouen dos projectes que potencien la divulgació de les TIC 

com són La Casa de les TIC i el Centre Tic a més d’impulsar el Clúster TIC. 

Programa d’Espais Digitals

Aquest programa té com a objectiu transformar el districte 22@Barcelona en una 

plataforma internacional de referència en la creació i el desenvolupament d’empreses 
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innovadores que fan un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació 

per consolidar Barcelona com a capital emprenedora en aquest àmbit. 

Per això, 22@Barcelona impulsa diverses iniciatives de creació d’espais i serveis 

especialitzats com són: 

 El “Programa Landing” que és una iniciativa impulsada de forma conjunta per 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Parc d’Innovació La Salle i 

22@Barcelona i que pretén atreure talent internacional i inversió estrangera 

a Catalunya i, en concret, al districte de la innovació. 

 L’establiment d’un punt d’innovació CIDEM (PIC) amb l’objectiu de 

capitalitzar la política d’innovació en el territori i desenvolupar actuacions 

adaptades a les seves necessitats diferencials. 

 La creació de la “Incubadora MediaTIC” en col·laboració amb l’Agència de 

Desenvolupament Local Barcelona Activa. 
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9.- 22@BARCELONA, PRESENT EN L’EXPOSICIÓ “METRÓPOLIS BARCELONA”, 
UBICADA A LA PLAÇA CATALUNYA  

El projecte 22@Barcelona està present dins de la mostra “Metrópolis Barcelona: El 

projecte comú” que organitza l’associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

(PEMB).

Els visitants poden conèixer el projecte que està tranformant el Poblenou en les 

temàtiques “Habitar i viure” i “Crear, descobrir i organitzar. Coneixement i promoció dels 

sectors estratègics”, a on es desenvolupen diferents aspectes del districte de la 

innovació com l’impuls a tota una sèrie d’àrees d’excel·lència per a Barcelona que tenen 

presència a 22@Barcelona com són el sector de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació, Media, Bio i Energia.  

La mostra, que es pot visitar fins al 22 de desembre a la plaça Catalunya, reuneix, 

juntament amb 22@Barcelona, uns altres 62 projectes que s’estan desenvolupant a 

l’àrea metropolitana de Barcelona.  
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10.- MÉS DE 300 MARES I PARES DE 25 CENTRES EDUCATIUS DE SANT MARTÍ 
PARTICIPEN EN LA INICIATIVA “FAMÍLIES EN XARXA”, QUE FOMENTA L’ÚS 
DE L’ORDINADOR I INTERNET A LES LLARS COM A EINA EDUCATIVA  

Més de 300 mares i pares de 25 centres de primària del districte de Sant Martí ja s’han 

inscrit a la iniciativa “Famílies en Xarxa”, que impulsa 22@Barcelona i el districte de Sant 

Martí, en col·laboració amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona, el Centre de 

Recursos Pedagògics de Sant Martí i el Secretariat de la Societat de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya.  

Aquesta iniciativa, dirigida a les Associacions de Mares i Pares (AMPAS) i a les famílies 

amb fills de les escoles del districte de Sant Martí, consisteix en la realització de tallers 

didàctics per a les mares i pares en cada centre educatiu amb la finalitat de posar la 

informàtica al seu abast perquè puguin compartir amb els seus fills les oportunitats i 

beneficis de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu i familiar.  

Així mateix, en aquests tallers els pares i mares també coneixen les eines de seguretat 

que permeten a les famílies fer front als problemes de privacitat i protecció de dades i del 

menor a Internet. 

Els centre d’educació primària del districte de Sant Martí que hi participen són Antoni 

Balmanya, Antoni Brusi, Bac de Roda, Bogatell, Brasil, Catalònia, Concepció Arenal, 

Diagonal Mar, Dovella, Eduard Marquina, els Porxos, escola Casas, la Farigola del Clot, 

General Prim, els Horts, Joaquim Ruyra, la Caixa, la Mar Bella, Lope de Vega, Miralletes, 

Provençals, Sant Joan de Ribera, Vila Olímpica, Virrei Amat i Arc de Sant Martí.  
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11.- EL DIRECTOR DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE 
BARCELONA (CCCB), JOSEP RAMONEDA, ANALITZA UNA NOVA 
CONCEPCIÓ DE LA CULTURA QUE TÉ PRESENT LA GLOBALITZACIÓ I LES 
NOVES TECNOLOGIES EN EL 22@UPDATE BREAKFAST DEL MES  

22@Barcelona en col·laboració amb el diari gratuït ADN, com a empresa amfitriona, han 

organitzat l’edició d’aquest mes del 22@Update Breakfast, que s’ha celebrat a la Torre 

Agbar.

L’acte, que ha estat presidit pel gerent de 22@Barcelona, Pere Fons, ha comptat amb la 

participació del director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Josep
Ramoneda, com a convidat, qui ha exposat una nova concepció de la Cultura que té 

present l’impacte del procés de globalització en el món urbà a través de la seva ponència 

“Cap a un nou humanisme”.  

Per a Ramoneda, al llarg de la història s’han desenvolupat dues maneres d’entendre el 

coneixement, “la individualista, concebuda com la conquesta d’una veritat oculta, i la 

visió cultural i orgànica, en què s’entén el coneixement com un exercici col·lectiu”. 

Aquestes dues concepcions es tradueixen en dues formes d’entendre el món: “El 

cosmopolitisme, on les veritats són universals, i el comunitarisme, que contempla l’espai 

propi com un element de referència per sobre de l’individu”, ha matisat el convidat.  

La globalització ha comportat un gran canvi. A més, segon Josep Ramoneda, la 

importància del canvi tecnològic ha afavorit “la col·locació d’idees, mercaderies i 

persones d’un lloc a un altre del planeta de forma ràpida. Això és la base de la 

globalització”. 

Per la seva part, el director del diari gratuït ADN, Albert Montagut, ha analitzat la 

situació actual que viu la premsa del nostre país mitjançant la ponència “Premsa: Futur? 

No, gràcies. Present!”. Per a Montagut, “la transformació de la premsa en el món 

occidental i el sorgiment de la premsa gratuïta coincideix amb una crisi de la premsa 

generalista, constatada amb una caiguda de la publicitat, una manca d’entreteniment, 

inversió, poca informació pròpia i molta informació generada per agències, un excés de 

promocions, una manca d’exclusivitat i massa política”.  
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A més, ha afegit que “els diaris estan afectats per una televisió agressiva i la ràdio tracta 

la informació que surt a la premsa a primera hora del matí. Els lectors reclamen més 

informació, molt puntual, en tot moment, en qualsevol lloc i sense que hagi de fer l’esforç 

de buscar-la”.  

Per últim, el gerent de 22@Barcelona, Pere Fons, ha exposat els últims progressos en el 

projecte amb la instal·lació al districte de la innovació de noves empreses com Zurich, 

Canal IP, el business center Centre Internacional de Negocis de Catalunya (CINC), 

Coperfl i la patronal Cecot.  
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 HAN DIT: 

Carlos Aizpun,    
Director General de la 

oficina en Barcelona de 

Aguirre Newman 

Jordi Portabella,
Segon tinent d’alcalde 

de l’Ajuntament de 

Barcelona 

“El districte 22@Barcelona està esdevenint el motor 

urbanístic o immobiliari de Barcelona dels últims anys. 

La seva ubicació constitueix l’última gran borsa de sòl 

susceptible de transformació a Barcelona ciutat. Es 

tracta d’una gran transformació de sòl eminentment 

industrial, que paulatinament està sent transformat a 

sòl d’ús terciari –oficines i hotels- i residencial”.   

“El projecte 22@Barcelona es va iniciar al 2000 amb la 

constitució de la societat municipal 22@Barcelona i 

amb l’horitzó fixat a l’any 2020. En el moment actual, 

dels 4.000.000 m2 de sostre previstos ja s’estan en 

fase de construcció o amb llicència un total de 

1.200.000 m2, la qual cosa ens permet suposar que és 

plausible que estigui finalitzat per a l’any 2015”. 

 NOVES EMPRESES, AL DISTRICTE 22@BARCELONA:

Zurich 

Canal IP

Centre Internacional de Negocis de Catalunya (CINC)

Coperfil

Cecot 

Centre d’atenció de trucades de Telefónica Publicidad e Información (TPI)

Delegación en Catalunya de la promotora  Hercesa

Per a més informació: 
Gabinet de Premsa de 22@Barcelona: F&A 

            Tel: 93 419 19 86 - 93 507 35 00 • E-mail: filloy&filloy.com 


