Fòrum i Diagonal Mar - Campus Diagonal-Besòs - Ciutat de l’Economia
del Coneixement
Agent: Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (Ajuntament de Barcelona – UPC)
Principals conflictes:
· La construcció del
Fòrum i del complex
de Diagonal Mar ha
resultat un teixit urbà
fortament terciari i
socialment
desarticulat.
· El projecte Campus
Diagonal-Besòs manté
aquest model urbà
amb:
· Desarticulació entre
la vida acadèmica i la
vida ciutadana.
· Deslocalització de les
actuals activitats
educatives amb la
conseqüent pèrdua del
seu patrimoni.
· Operació urbana
contrària als
interessos de la
comunitat
universitària
· Ús de l’activitat
acadèmica
universitària com
atractiu d’inversió
immobiliària en els
entorns immediats:
Ciutat de l’Economia
del Coneixement;
Megadisco, entre
d’altres.

Descripció del projecte segons promotors:
Campus Diagonal - Besòs
Estat de realització: En execució.

El Campus Diagonal-Besòs ha de ser una eina de transformació econòmica i
territorial del Barcelonès Nord.
El Campus Diagonal-Besòs disposa d'una superfície total de 77.332 m2 de sòl i
174.112,15 m2 de sostre edificable destinat a la docència i la recerca per a ús de les
universitats i les empreses. Quan el Campus estigui finalitzat, es preveu que més de sis
mil estudiants i professors de les escoles industrials de la UPC, prop de mil
investigadors i cinc mil persones d'empreses desenvolupin diàriament la seva activitat al
Campus.
Durant el 2011, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha consolidat el seu
lideratge al capdavant del projecte del Campus Diagonal-Besòs assumint la majoria del
patronat i la presidència de la Fundació b_TEC, que és la fundació encarregada
d'impulsar el Campus. Malgrat l'edifici dissenyat per l'arquitecta Zaha Hadid no es durà a
terme tal i com estava dissenyat, la UPC i la resta d'institucions impulsores del projecte
continuen apostant-hi amb força i està previst que es construeixin 4 edificis per a finals
de 2014. Al llarg de 2012, la Fundació b_TEC continuarà fomentant la relació entre
universitat i empresa principalment a través del Clúster d'Eficiència Energètica i de la
Plataforma d'Eficiència Energètica. També continuarà fent divulgació tecnològica i de
coneixement a través de les sessions que organitza conjuntament amb el MIT.
Dades identificatives:
- Superfície del campus: 77.332m2 de sòl i 174.112,15 m2 de sostre edificable
- Inversió prevista 2009-2014: 250 M €
Font: http://www.pemb.cat/?projecte=campus-diagonal-besos-5
……..
Descripció del projecte:
Ciutat de l’Economia del Coneixement
Estat de realització: Projecte
Els espais objecte del Concurs BARCELONA KEY (34.500 m2 de sòl) es localitzen a
Sant Adrià del Besòs, al límit nord del municipi de Barcelona, al costat del mar.
Parcel·la Campus: 16.000 metres quadrats. Sòl públic.

· El projecte Ciutat de
l’Economia del
Coneixement i el
projecte de la
Megadisco proposen
edificacions a la ribera
de mar, contrari a la
vigent Llei de Costes.
Aquests projectes, no
garanteixen els
objectius d’aquesta
Llei, que té, entre
d’altres:

Parcel·la Port: 18.500 metres quadrats. Sòl privat.
Sòl total: 34.500 metres quadrats.
Sostre total: 84.000 metres quadrats.

Font: http://www.barcelonakey.cat/projecte-on-es.html (28/05/2013)

Imatges

-Garantir l'ús públic del
mar, de la seva ribera i
de la resta del domini
públic maritimoterrestre,
sense més excepcions
que les derivades de
raons d'interès públic
degudament justificades.
- Regular la utilització
racional d'aquests béns
en termes concordes
amb la seva naturalesa,
les seves finalitats i amb
el respecte al paisatge,
al medi ambient i al
patrimoni històric.

Font: Web Campus-Besòs

Font: Web Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

Font: Web PEMB

Referències

Web Pla Estratègic Metropolità de Barcelona PEMB www.pemb.cat/?projecte=campus-diagonal-besos-5
Web Campus-Besos: www.campus-besos.cat

- Web Fundació Campus Diagonal-Besòs: www.ca.btec.cat

Web Barcelona KEY, concurso proyectos: www.barcelonakey.cat
La megadisco de Nouvel “alargara” la diagonal hasta el Port Forum en el 2013 (20/02/2012)
www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/megadisco-nouvel-alargara-diagonal-hasta-port-forum-20131430302

www.ciutatport.com

