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anàlisi_el Solar

ANÀLISI

:: És un emplaçament hermètic, tancat

:: Topografia important amb uns 7 metres de desnivell a l’interior del solar

:: Dos elements rellevants: 
 - Claustre del Carme
 - Fàbrica de Can Sacrest

:: Manca de connexió entre:
 - Casc Antic
 - Barri Nou (Sant Miquel)
 - Volcà Montsacopa

DADES
1:: Horts dels Carmelites........................................................................................................................391m²
2:: Solar del claustre.............................................................................................................................2457 m²
3:: Magatzem expropiat.......................................................................................................................372 m²
4:: Solar de la Fàbrica..........................................................................................................................2850 m²
5:: Fàbrica Can Sacrest...........................................................................................................................494 m²

CAN SACREST en el passat
Segle XIX , Ramon Sacrest Illa va fundar la nova fàbrica amb l’estructura i tipologia 
característica de les construccions fabrils d’aquest segle.

Als pocs anys, fou ampliada pel seus fills, en la forma tal com ha arribat als nostres dies.

Anys setanta, va cessar la seva activitat i comença a iniciant-se un procés d’abandó i 
degradació progressiu.

L’element rellevant i significatius de la memòria històrico-popular és la xemeneia.

SOLAR

El solar es troba a la banda nord-est del nucli antic de la ciutat, i coincideix amb el límit del 
casc històric per la banda de la Ronda Sant Bernat. Té una superfície total de 6.040,23 m2. 

Està en un context històric delimitat en una part per la façana posterior dels Claustres del 
Carme i l’àbsis de la mateixa Església del Carme. El Claustre està catalogat com a monument 
d’Interès Nacional. Del total del solar, 2.865,81 m està ocupat per la Fàbrica tèxtil Can Sacrest, 
actualment de propietat municipal i en total desús.

La Ronda Sant Bernat és el vial que separa el teixit de casc antic i el successiu creixement de 
la ciutat cap al Barri de Sant Miquel. A la banda sud i en una petita longitud està delimitat 
pel carrer Pare Antoni Soler el qual deriva del carrer Major de la ciutat i per la banda nord hi 
ha el carrer de Sant Bernat. En una de les futures connexions interiors del solar comunicarà 
amb la plaça Camp d’en Mas per la banda oest. A la zona nord de l’interior del solar existeix 
un taló de fons d’habitatges deshabitats, els quals es troben en una cota de 5 m per damunt 
del solar.

Cal dir que una part bàsica del projecte és l’espai públic i la permeabilitat que aquest genera 
entre l’edificació i el teixit col·lindant de la ciutat, tant necessari en aquest solar.

*Fotos Actuals

FÀBRICA DE CAN SACREST                 *Autor fotogràfic:  Vicenç Grivé Coma, c.1885
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