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RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A L’ANTIGA FARINERA “LA ASUNCIÓN”
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“<Context> és el terme equivalent que utilitzen els urbanistes per designar 
l’”habitat” dels biòlegs. (...) El context social fa referencia a qui habita l’habitat. 
En urbanisme, <context> vol dir el conjunts d’edificis que ja existeixen quan 
l’urbanista comença a treballar.
L’arquitecte o urbanista pot triar si tracta aquests edificis com presències 
vives o com objectes físics inertes. (...) Podriem pensar que fixar-se en el 
context permet projectat d’una manera més oberta. Pero la “contextualització 
pot provocar tancaments si donem al temps una importancia equivocada.”
Richard Sennet, “El espacio público - Un sistema abierto, un proceso 
inacabado”

1 .  S I T UAC I Ó  I  CO N T E XT

1700 - 1860 

Els terrenys que actualment ocupa el 22@ formaven part, fins l’any 1897 
al municipi de Sant Martí dels Provençals. Aquell any es va annexionar 
al terme municipal Barcelonès perdent la seva autonomia jurisdiccional 
juntament amb Sants, Gracia, les Corts, Sant Gervasi y Sant Andreu.

Previament a la agregació Sant Martí era una territori poc urbanitzat, 
amb una considerable implantació de fàbriques i indústries vinculades 

amb el sector textil. 

Al segle XVIII ja es van instal·lar les indústries provinents de les india-
nas per la disponibilitat del terreny i de recursos naturals, degut a la 

proximitat del riu Besós. 

Al segle XIX les indústries Barcelonines de blanqueig es van instal·lar 
massivament als terrenys de Sant Martí, degut al preu baix i a la alta 

disponibilitat. 

1860 - 1960

A partir de l’any 1848, el pas del primer ferrocarril d’Espanya per Sant 
Martí dels Provençals, va representar un dels factors fundamentals del 

gran creixement industrial de la zona.

Entre els anys 1855 i 1888, els censos de fàbriques van registrar un 
augment de 57 a 243. Tant es va augmentar la quantitat de fàbriques 
afincades al municipi que entre els segles XIX i XX Sant Martí rep el 
nom del “Manchester Català” degut, tant a la seva forta industrialització 

com per l’obrerisme militant dels seus habitants i treballadors.

Les primeres activitats productives que s’hi van produir van ser del 
camp textil, la manipulació d’aliments i vins, la metal·lúrgica i la construc-
ció, sense oblidar l’explotació agrícola, que desde els inicis va aconseguir 

coexistir i sobreviure a l’ús industrial

1960 - 1986

Els anys centrals de la dècada dels 60 es poden considerar l’inici de la 
desindustrialització de Poblenou.

L’emergència de la Zona Franca com a nou centre d’activitat industrial, 
amb una nova zonificació de l’activitat industrial a Barcelona, va suposar 
un cop insuperable pel Poblenou. S’ha de tenir en compte que, entre 

1963 i 1990, el Poblenou va perdre més de 1.300 indústries.

A mida que les indústries van abandonar el districte de Sant Martí, 
els seus barris van anar descuidant-se. Les fàbriques es van desocupar 
i abandonar a la degradació, i els espais van ser ocupats per activitats 
vinculades al transport; fet que va contribuir decisivament al seu dete-

riorament i al del seu espai urbà. 

1986 - 1999

La recuperació del Poblenou es va iniciar amb les intervencions rea-
litzades entorn els Jocs Olimpic. Amb motiu d’aquesta celebració, es 
construeixen les rondes de Barcelona, que van dotar al Poblenou d’una 
excelent connectivitat amb la regió metropolitana, el port i l’aeroport, 
es van recuperar les seves platges per l’ús urbà i es va construir la Vila 
Olímpica, que va constituir el primer barri residencial modern del litoral 

de Barcelona.

Al febrer de 1999 es va obrir el primer tram de l’Avinguda Diagonal. 
Aquesta actuació va permetre conectar el Poblenou amb el centre de 

Barcelona mitjançant el principal eix de negocis de la capital.

Aquesta nova perspectiva va provocar un interessant debat ciutadà 
sobre el futur de les 200 hectarees de sòl industrial del Poblenou pen-
dents de renovació. El debat es va decantar amb la aprovació, el més 
de Juliol de 2.000, de la Modificació del Pla General Metropolità 
per la renovació de les àrees industrials de Poblenou, més coneguda 
com a Plan 22@, per unanimitat de totes les forces polítiques repre-

sentades al consistori.

A PARTIR DEL 2000

En el moment de l’aprovació del Pla22@Barcelona, les àrees industrials 
del Poblenou tenien una xarxa d’infrastructures clarament deficitària.

Aquest projecte vol reinterpretar la funció dels antics teixits industrials 
i crear un nou model d’espai urbà. Per dur-lo a terme s’han de transfor-
mar dues-centes hectàrees de sòl industrials en un districte innovador 
i productiu on els nous edificis i espais públics puguin conviure amb el 
passar del barri i crear un entorn de gran valor cultural on conflueixen 

tradició i innovació.

Es pretén centralitzar en un mateix punt activitats que utilitzen el talent 
com a principal recurs productiu i centralitzar el dinamisme econòmic 
i social de les antigues àrees industrials del Poblenou i crear espais 
productius, amb importants centres d’investigació, habitatges protegits, 
equipaments i zones verdes que permetin millorar la qualitat de vida i 

treball de la zona.
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