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22@Fàbrica de Pedro Alier Tipus d’usuari i mobilitat

PROGRAMA  ACADÈMIC DE L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES
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Espai lliure

9000 m2

16800 m2

6000 m2

13500 m2

46000 m2

PROPOSTA DE PROGRAMA

Equipament

Comercial+Oficina

Habitatge

Espai lliure

20000 m2

5000 m2

9000 m2

1300 m2

36000 m2

Equipament

Comercial

Habitatge

Espai lliure

Escola D’Arts 
Escèniques *Escola Superior d’Art Dramàtic

*Conservatori Superior de dansa

*Escola Superior de tècniques 
de l’espectacle

*Conservatori Professional de 
dansa

Centre Esportiu

Teatre

Locals comercials

Residència 
d’estudiants

*habitatges per a estudiants de 
l’Escola o d’altres universitats

Anfiteatre

*Teatre de l’Escola i del barri

Equipament de barri

USUARI Escola

USUARI Escola 
estranger

USUARI Escola  
extern

USUARI Ciutadà 
del barri

USUARI Ciutadà 
àrea metropolitana

+

+

+

+

M +

+

+ +

+

+

M

Escola D’Arts Escèniques
serveis de l’Escola
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Locals comercials

Residència d’estudiants
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Estudi relació de l’Usuari i el Programa en el temps
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Vista barri del Poblenou en construcció

La Farinera - Centre artístic
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Cal destacar de la façana, la composició rítmica de les pilas-
tres, l’emmarcament de les obertures mitjançant l’accentuació 
dels brancals i les llindes respectives en un pla lleugerament 
desplaçat del general de la façana. A la part superior de la 
façana hi ha 3 finestres geminades amb arc. Una línia de 
cornissa, d’obra vista, unifica el conjunt de les tres naus, 
remarcant el caràcter i la voluntat unitària de l’operació.
Les encavallades eren de fusta amb un tirant inferior d’acer. 
En una de les naus, s’aprofita l’encavallada per a encabir-hi 
un lluernari. 

La nau lateral de només planta baixa contenia la maquinària de 
calderes connectades a la xemeneia. la nau central 
s’utilitzava de magatzem i d’entrada i sortida de mercaderies, 
per això la gran obertura a la façana. A la nau lateral dret, 
és on s’hi produia la roba de sac. La distribució rítmica de 
les finestres fan evident que aquesta estructura acollia la 
disposició dels telers. la Façana oest és molt interessant ja 
que marca un ritme especial amb les obertures i les finestres 
presenten un tancament de fusta en llibret per tal de permètre 
la ventilació.

L’any 2005 va haver-hi un incendi i la fàbrica va quedar força 
malmesa. Actualment només resta empeus els murs de maó massís, 
la xemenia i algunes encavallades. 

El projecte 22@, aprovat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 
2000, està transformant gairebé 200 hectàrees industrials en 
un innovador districte productiu destinat a la concentració 
i desenvolupament d’activitats intensives en coneixement. 
Com a projecte de renovació urbana, el 22@ crea un entorn 
compacte i plural on les empreses intensives amb talent 
conviuen amb centres d’investigació, formació i transferèn-
cia tecnològica, així com comerços, vivendres i zones 
verdes, que afavoreixen la vitalitat social i empresarial.
Com a projecte de renovació econòmica, constitueix una 
oportunitat única per a tornar-li al barri del Poblenou la 
seva vocació històrica del cor productiu de la ciutat i 
crear, a la vegada, una important polaritat científica, 
tecnològica i cultural que converteix barcelona en una de 
les principals plataformes d’innovació i economia del 
coneixement d’àmbit internacional.
El 22@ fomenta la riquesa espaial característia cdel barri 
del Poblenou i promou un model urbà divers, en el que els 
nous edificis i espais públics convieun amb les traces 
històriques i els elements representatius del passat indus-
trial del barri. Aquesta mesura permet revaloritzar els 
elements del patrimoni industrial i afavoreix la seva reha-
bilitació per a nous usos.

El conjunt fabril de Ca 
l’Alier va ser cons-
truït al 1853 per 
l’anterior propietari, 
Joan LUcena. Aquestava 
a rribar a funcionar 
fins l’any 2003, i es 
desenvolupa entre els 
carrers Pere IV, Fluvià 
i Cristòbal de Moura.
L’entrada principal es 
fa pel carrer Pere IV, 
on hi ha una àmplia 
plaça d’arribada. 
L’Estructura de la 
fàbrica està formada 
per parets de tancament 
de maó massís (obra 
vista), amb formació 
rítmica de pilastres a 
l’interior per a 
acollir cadascuna de 
les encavallades que 
suporten la coberta a 
dues vessants acollint 
directament la teula 
planta sobre les llates 
de forma visible des de 
l’interior. 
  

UPF - Ca l’Aranyó

Can Ricart - futura “Casa de les Llengües

L’Escola d’Arts Escèniques en interacció amb el barri, context i 
patrimoni existent, genera un nou lloc de mobilitat, ocupació i de 
diferents activitats. Per tant, l’Escola, no s’entén només com a una 
escola aïllada, per tant el programa no pot ser exclusiu. 
Es planteja un programa enriquidor en totes les disciplines i que 
permeti una bona interacció amb els equipaments del Poblenou. 
L’Escola, com a intercanvi de formació, el Teatre com a equipament 
de barri i de ciutat, el centre esportiu com a dotació de barri i la 
residència d’estudiants per a tots els usuaris dels equpaments 
formatius del Poblenou.
S’aposta per una Escola diferent. La ubicació i la fisolofia del nou 
projecte plantegen que l’Escola actuïn com a punt de connexió amb 
Europa per a poder realitzar un intercanvi a escala internacional de 
les disciplines d’art dramàtic i de les tècniques interpretatives i 
s’entén que el barri del Poblenou, en procés de canvi, i Barcelona, 
fan que això pugui ser possible.

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES A 
L’ANTIGA FÀBRICA DE PEDRO ALIER
Poblenou, Barcelona

Carla Julià Xercavins
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