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1# POBLENOUCAN RICART

#Projecte de biblioteca i escola bressol

#Can Ricart

#Diagonal_connexió amb la ciutat

#Jean Nouvel, Parc Central del Poblenou

#Tall que va representar pel carrer Pere IV

#(A)liens, Intrusos, Icones

Ens trobem a la cantonada més meridional d'una sèrie
de quatre illes de "Geometría Eixample", on es barreja
activitat industrial (passat reconvertit o en runes i
industrial present), i blocs d'habitatges. La cruïlla en
qüestió és la formada pels carrers Marroc i Bilbao.

DEBILITATS

EMPLAÇAMENT DEGRADAT#Ens trobem en un indret
en procés de canvi, de transformació. Actualment, la
imatge és decadent i de deixadesa. Can Ricart

"malsobreviu" essent els seus antics edificis utilitzats per
altres usos (creatius) juntament amb runes al mateix
recinte.

AMENACES

El planejament urbanístic preveu la construcció d'un
edifici (E) de gran alçada embolcallant un dels edificis
existents, donant façana al carrer Marroc, a l'igual que
en el nostre propi solar. A més, donant façana al c/
Bilbao hi haurà un altre edifici d'alçada igual als

El recinte fabril de Can Ricart

DEBILITATS

Com a tota la resta del Poblenou, o 22@ com se la
sol conéixer, els últims anys hem assistit al creixement,
com bolets, de multitud d'edificis Intrusos, "ALIENS" a la
manera natural de construïr a Barcelona, donant lloc,
en molts casos, a espais de NO-CIUTAT.

L'actual crisi econòmica ha de servir per REpensar quin
model de ciutat volem, o, directament, si volem
CIUTAT o no la volem. Per sort, la falta de recursos ha
aturat aquesta voràgine malbaratadora, que, de no
haver estat així, hauríem d'haver considerat aquesta

manera de fer arquitectura o NO-CIUTAT com una
AMENAÇA, car la pròpia àrea de Can Ricart semblava
condemnada a la seva destrucció.

Però no només mitjançant edificis es pot fer NO-
CIUTAT; escriu JORDI BADIA:
"Cal recordar l’error, comès ara ja fa uns quants anys,
de permetre que el Parc Central del Poblenou,
dissenyat per Jean Nouvel, interrompés el carrer Pere
IV, un carrer que fins llavors havia perviscut obstinat,
durant segles, a la nostra ciutat. Allò va ser un error
històric, i em consta que tant des de la ciutadania com
des del consistori ja hi ha veus que demanen trobar

solucions que ho reparin. Hauríem de mirar que no ens
torni a passar ara el mateix".

PLANTES BAIXES DELS VOLTANTS "MUDES"#L'entorn
més enllà dels nostres límits són majoritàriament MURS.
L'activitat en planta baixa és molt escassa i això implica
poc trànsit peatonal, poca vida. Sembla mentida que
estiguem tant aprop d'un parc de grans dimensions com
el projectat per Jean Nouvel, car està limitat en tot el
seu perímetre per un mur, només foradat en les seves
portes.

FORTALESES

L'Avinguda DIAGONAL ens garanteix pas de gent, vida,
transport públic, i ens connecta amb la ciutat, gràcies a
una de les intervencions urbanes més positives a
Barcelona, fer arribar la Diagonal al mar.
La posició del nostre emplaçament vers aquesta vía ens
donarà pistes sobre com haurem d'entrar al nostre
edifici.

Mentrestant, als voltants de Can Ricart...

Edificis "Aliens"

edificis que dónen a aquest carrer.

OPORTUNITATS

MENDES DA ROCHA: "L'Arquitectura no busca ser ÚTIL
si no OPORTUNA".
El projecte haurà de fer de "Porta" de Can Ricart amb la
ciutat, fent protagonista a l'ESPAI PÚBLIC.
Un programa de Biblioteca de Barri i una Escola Bressol
poden ajudar a fer d'aquest indret un POL D'ACTIVITAT.
L'EQUIPAMENT PÚBLIC com a vertebrador del barri,

generador d'activitats, d'intercanvi, de VIDA.

FORTALESES

SALVEM CAN RICART#El suport i força veïnals són els
col·lectius que han oposat més resistència al "ninguneig"
i al voluntari oblit d'un recinte industrial ple d'història.
EL RECINTE EN SÍ#Amb una bona rehabilitació dels
edificis existents i de l'espai públic amb la trama existent
de carrerons, moltes possibilitats a nivell urbà,
paisatgístic, d'activitat...

Espais "muts", llocs de NO-CIUTAT

L'Av. Diagonal, transport públic, vianants, bicis, vehicles privats... VIDA, CIUTAT

ALVARO SIZA VIEIRA: "L'arquitecte no té dret a escollir
el material, aquest li vindrà donat pel lloc".

Aquests són els materials del lloc, no buscarem més
enllà.

Ceràmica com a protecció, ferro, fusta i vidre com a
estructura i tancaments, vegetació incorporada a
l'arquitectura, participant d'aquesta.

Maó, ferro, fusta, vidre(s) trencats...
(...)En su apuesta por las nuevas tecnologías, el Plan del
22@ no ha prestado atención a las necesidades de la
diversificación del espacio, y a la importancia de
mantener algunas actividades y talleres industriales que
existían en el barrio, y que incluso realizaban actividades
integradas en procesos productivos innovadores. Al
mismo tiempo, seguramente ante la inquietud por la
evolución de dicho Plan, se ha acabado primando la
conversión en oficinas y viviendas.(...)
La conservación del patrimonio industrial es importante
para entender el presente y para proyectar el futuro.

Para evitar la homogeneización. Porque con su
destrucción se pierde diferencia, especificidad y
diversidad. Porque sus muestras constituyen alternativas
al modelo urbano uniformizador, y posibilidades diversas
para la vida en la ciudad, condición para la
supervivencia de la multiplicidad urbana (...)

Extracte de la conferència El debate sobre la
construcción de la ciudad y el llamado "Modelo
Barcelona" d'Horacio Capel, geògraf de la Universitat
de Barcelona

El Model Barcelona

Trames Eixample+sub-trames Can Ricart (més antigues). e.1:2000
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