
LA ESCOCESA_CONTEXT HISTÓRIC

1634-1843_PARCELA AGRÍCOLA

Des del segle XVII es té constancia de 
l’existència d’una parcel·la agrícola situada 
entre l’antiga carretera de França (actualment 
el c/ Pere IV) i el reg Comptal. La propietat del 
terreny passa per varies mans fins que al 
1843 l’adquireix la familia Borull.

1845_PRIMERS HABITATGES

Construcció dels 3 primers habitatges donant 
façana a la carretera de Barcelona-França

1852_PRIMERES EDIFICACIONS 
INDUSTRIALS

Adquisició del terreny per part de la Societat J. 
Arbós i Cia dedicada a la producció de 
productes químics destinats a la industria 
téxtil. Construcció de les naus centrals, i 
exterior sud, la xemeneia i la torre. Al 1856 
passarà a mans de la societat Paul Hermanos 
dedicada a l’estampació de la llana. 

1864_AMPLIACIÓ DE LA 
SUPERFICIE INDUSTRIAL

Construcció de les naus que donen al reg 
Comptal.
A 1877 la part de la nau que fa façana amb el 
c/Pere IV es converteix en habitatge aprofitant 
l’estructura existent.  

1894_LA ESCOCESA

L’any 1894 la Jonston Shields & Cia, empresa 
amb origen a Escocia, adquireix les naus més 
properes al c/Pere IV, donant així el nom de 
La Escocesa al complexe, dedicat a la 
producció de cortines i cortinatges.   

Al 1929 es construiran les remuntes de les 
naus centrals i la nau del límit nord.

1989-2010

Desde 1998 que cesa l’activitat industrial al complexe 
de La Escocesa i després d’una serie de diversos 
propietaris i llogaters, es comencen a llogar els espais 
a artistes i profesionals de la creació. 

Al 2007 es redacta un pla de reforma del recinte 
industrial de La Escocesa que proposa la conversió 
del complexe en espais per a artistes, habitatges i 
equipaments

A l’actualitat dues de les naus pertanyen a l’ICUB 
(Institut de Cultura de Barcelona) i estan pendents 
d’un projecte de remodelació mentre que la resta de 
naus pertanyen a la promotora Renta Corporació.

EVOLUCIÓ HISTÓRICA DE LA ESCOCESA

1836

Distribució de parcel·les 
agrícoles a la zona de l’actual 
Poblenou

CONTEXT URBÀ HISTÓRIC

1855
Plànol dels voltants de 
Barcelona previ a la redacció 
del projecte de l’Eixample

1880
Plànol general de l’Eixample 
de Barcelona

1882
Plànol comercial i Industrial 
de Sant Martí de Provençals.
La quadrícula de l’Eixample 
es superposa a les traces 
agrícoles preexistents donant 
lloc a parcel.les irregulars

1943
Plànol General de la ciutat de 
Barcelona

1958
Vista Aerea del c/Pere IV. La 
trama de l’Eixample s’imposa 
progresivament a les traces 
amteriors amb l’obertura dels 
diversos carrers projectats

PATRIMONI INDUSTRIAL DEL POBLENOU

CAN RICART

Salvat gràcies al moviment veinal, ara és la seu 
d’HANGAR, un centre per a la producció i la recerca 
artística.

CAN FRAMIS

Antiga fàbrica rehabilitada per l’arquitecte Jordi Badia s’ha 
convertit en la seu de la col·lecció de pintura catalana de la 
Fundació Vila Casas. 

1

El Poblenou, dins del pla urbanístic del 22@ s’està 
desmarcant com a centre artístic i productiu de la 

ciutat de Barcelona. Aquest motor cultural promourà 
la transformació definitiva d’un barri amb un origen 

industrial que va caure en decadència en els anys 80 i 
90 a causa de la crisi del sector i el trasllat dels espais 

industrials a poligons fora de les ciutats.

CA L’ARANYÓ

Antiga fàbrica téxtil que actualment acull el campus audiovisual de 
la universitat Pompeu Fabra

CAN FELIPA 

Antiga fàbrica téxtil rehabilitada, a l’actualitat és un 
centre cívic i cultural

Fàbrica de galetes Solsona Can Gili VellCa l’ Illa Fàbrica de Gel La Siberia
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