Barcelona Zona d’innovació
Agents: Plataforma Empresarial BZ - Consorci Barcelona Zona Franca - Ajuntament de Barcelona
Principals conflictes:
· Projecte puntual de
gran envergadura,
corresponent a 39 illes
de l’Eixample, fora del
Pla General
Metropolità.
· La gran envergadura
del projecte genera
desequilibris en les
inversions públiques.
· El projecte proposa
la deslocalització amb
nous edificis per a
equipament que fins
ara són dins de la
ciutat.
· Pèrdua de la identitat
urbana: proposta
aliena a la imatge i
teixit urbà de
Barcelona.
· Projecte que no
aporta solució integral
per a una vida urbana i
és aliè a les
necessitats actuals
dels ciutadans, com
són els equipaments
bàsics, l’habitatge i els
espais públics vius.

Descripció projecte segons els promotors:
Estat de realització: Projecte dins del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
El projecte BZ Barcelona Zona Innovació suposa la reconversió econòmica de 50
hectàrees fins fa poc ocupades per l'antiga fàbrica Seat al Polígon Industrial de la
Zona Franca de Barcelona. Tant la dimensió de l'espai disponible com el seu
emplaçament, amb accés a les principals vies de comunicació, el converteixen en un
espai únic per a la implantació d'empreses innovadores.
Es defineixen tres eixos sectorials principals: l'alimentari, el tecnològic i el cultural. En
tots ells s’implementaran conceptes empresarials i urbanístics d'alt valor afegit basats
en la innovació, la generació de coneixement i la sostenibilitat ambiental.
L'eix alimentari pretén complementar el clúster que representa Mercabarna i facilitar
la implantació i creixement d'empreses que necessitin tecnologies i serveis avançats
en els seus processos productius, de transformació i distribució alimentària i que
tinguin vocació internacional.
Destaca la signatura dels convenis de col·laboració amb Mercabarna i l’IRTA, el
contracte d'arrendament amb Acciona per a la ubicació d'una plataforma logística
alimentària i els acords d'intencions amb les empreses Artesanal Chocolatera i TaTung, així com els projectes empresarials d'INNOVAFOOD.
L'eix tecnològic vol crear un parc científic de formació i investigació on conflueixin
hospitals, centres d'investigació, associacions, empreses i universitat; que faciliti la
sinergia, l'intercanvi i la transferència de tecnologia i coneixement; és a dir, un espai
d'expansió i de serveis avançats i infraestructures tecnològiques d'última generació.
Actualment s'han subscrit convenis marc amb les següents entitats: Fundació Hospital
Clínic; Asebio, Biocat, Cataloniabio, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,
Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Fenin, Leitat, Parc
Científic de Barcelona, La Salle Technova, la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I s'han formalitzat
contractes d'arrendament amb l'Hospital Clínic per a la construcció d'un centre
d'investigació i innovació quirúrgica a BZ, projecte que participa al programa
INNPLANTA’10 i 2011 del MICINN; i amb La Salle Technova, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I
s'han formalitzat contractes d'arrendament amb l'Hospital Clínic per a la construcció
d'un centre d'investigació i innovació quirúrgica a BZ, projecte que participa al
programa INNPLANTA’10 i 2011 del MICINN; i amb La Salle Technova Barcelona per
a la ubicació d'un viver d'empreses i un centre de formació.
L'eix cultural projecta un parc audiovisual que concentri la producció i l'oferta cultural.
Ha d’acollir la universitat, les principals empreses del sector audiovisual, els emissors
i distribuïdors de continguts i les noves empreses que investiguen i desenvolupen
processos de postproducció i formats multimèdia.
Ja s'han tancat acords amb la indústria audiovisual per avançar en la creació del parc
audiovisual i amb la Universitat de Barcelona, que projecta un parc científic de les
ciències socials i humanitats a BZ.
El Consorci de la Zona Franca ha impulsat l'homologació de BZ com a parc científic i
tecnològic; forma part de l'APTE, Associació Espanyola de Parcs Científics i
Tecnològics, de l’XPCAT, Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, i de
l’IASP,Internacional Association of Science Parks.
També participa a la Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), iniciativa
liderada per la UB, que aglutina prop de 30 entitats i que ha aconseguit el
reconeixement de campus d'excel·lència internacional, atorgat pel Ministeri
d'Educació i de Ciència i Innovació l’any 2010.
Es mantenen converses amb fundacions, fons històrics, museus i galeristes per
allotjar les seves col·leccions i arxius, així com amb altres iniciatives socials i culturals
per dur a terme diferents projectes empresarials.
En el capítol dels serveis el Consorci ha signat un contracte amb l'empresa Dalkia per
desenvolupar una central de generació d'energies que donarà servei a tot l'àmbit BZ,
el Polígon Industrial de la Zona Franca i al nou barri de la Marina del Prat Vermell.
En relació amb les obres cal dir que el 2010 es va iniciar la urbanització de la fase I
2
de 324.728 m de sòl, amb un pressupost previst de 15.020.505 euros, ja finalitzada
i acollirà activitats productives d'alt valor afegit. Ja està instal·lada l'empresa Acciona i
APA Processing està construint la seva nau.
Font: Web Consorci Barcelona Zona Franca (28/03/2013)
http://www.elconsorci.net/ca/Zona_Franca/BZ_Barcelona_Zona_Innovacion/49#

Imatges

Font: Video del web del Consorci Barcelona Zona Franca
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