
La Colònia Can Ricart,  
 
 
El títol del projecte ve donat per la intenció de renovar el concepte de Colònia Industrial, dins del segle XXI, però d’iniciativa pública , 

com a comunitat on l’ús públic i l’ús privat conviuen de manera equilibrada. Un lloc on viure, culturitzar-se, produir i socialitzar-se amb 

les diferents activitats que s’hi plantegen. El nou concepte de Colònia Industrial, es viu dins la ciutat del segle XXI, com a motor cultural 

, social i productiu, que es relaciona mitjançant l’espai públic i obra les portes al ciutadà per oferir nous espais col.lectius. 

 

El present projecte contempla la definició de la remodelació i consolidació de l’àmbit esmentat. 

El projecte es defineix a través de tres escales de reflexió com a eines en el procés de projectual.  

 

La escala urbana on es defineix el projecte urbanístic, i on s’estableixen els criteris ordenadors que estructuren l’àmbit amb les traces 

reguladores del traçat Cerdà superposada a les traces antigues del parcel·lari industrial.  Eixample versus Poblenou, com a títol que 

defineix amb més exactitud la intenció ordenadora entre la regla i l’excepcionalitat del patrimoni. 

 

L’escala arquitectònica que defineix el programa i les característiques compositives i distributives del projecte arquitectònic.  El 

projecte es defineix com la Junta entre la regla i l’excepció, ja que fa de coixí entre les volumetries amb més edificabilitat, les més 

ordenades, les que defineixen la corona de superilla, que corresponen a la activitat residencial, i activitats que es poden associar a 

l’activitat residencial, i per altra banda l’excepció, l’activitat pública ubicada dins del recinte patrimonial, on l’ús de l’espai públic pren 

protagonisme.  

El projecte defineix juntes horitzontals, entre l’espai públic i juntes verticals en les trobades en forma de passos , mitgeres o espais de 

serveis, que formen l’enllaç volumètric per a tal de resoldre  el conflicte en una irregularitat volumètrica.  

L’edifici articula tota la ordenació, formant un basament de planta baixa més dos plantes, alineant-se al antic límit del recinte fabril de 

Can Ricart.  

El objecte articulador conjuga diferents elements  de diferent escala tipològica i facilita l’adaptació d’arquitectures que entren en 

contacte, respectant l’ordre ordenador entre el patrimoni i la alineació de la corona tipològica de una ordenació d’illa tancada 

característica de l’Eixample. 

 

El model urbà de Can Ricart, propicia la complexitat exigida pel context i la convivència entre les arquitectures. D’aquesta manera el 

compromís innovador que es presenta en el 22@ ha de donar solució a la articulació volumètrica  com a component de la qualitat 

arquitectònica. 

 

Finalment, l’escala d’execució on s’estableixen totes les característiques tècniques per materialitzar el projecte. Aquesta última part 

del projecte presenta les característiques constructives, estructurals, i les referents als serveis per al confort i el condicionament. El tret 

més important a destacar es la materialització de la façana en contacte amb l’espai públic que limita amb el patrimoni.  La façana 
recintal  es formalitza amb una composició ordenadora que s’estableix a partir del ritme estructural superposat amb un sub-ritme que  

es refereix a el pas de unes determinades instal·lacions que conduïdes mitjançant uns tubs d’acer galvanitzat,  defineixen el motiu 

formal de la composició de les façanes.  

 

Aquest ritme ve donat per la idea conceptual d’establir un límit permeable típic dels recintes fabrils. S’ha mantingut l’alineació del límit 

fabril, de tal manera que els espais públics respecten les distàncies crítiques entre el patrimoni, una distància de respecte amb la 

història per tal de projectar un espai entremig d’intercanvi 

 
 
1.2 Àmbit 

Es pren com a àmbit de projecte la superilla delimitada pels carrers Perú, Marroc, Esponceda, i Bilbao, on es situarà el nou projecte 

socio productiu de Can Ricart, conservant els elements patrimonials catalogats, i urbanitzant tota l’àrea definida per l’àmbit.  

Es valora la identitat de la mansana com a delimitació de l’àmbit i en segon ordre la singularitat de l’estructura dels elements 

patrimonials dins del recinte fabril. 

La trama Cerdà és l’element bàsic estructurador del teixit, a través de la vialitat, el buit dels carrers que defineixen la crosta d’illa. 

Aquest és l’element fonamental en la definició del paisatge urbà. 

Per altra banda, la concepció de superilla, com a ordenació tancada, s’ha potencial també la permeabilitat i la continuïtat de l’espai 

urbà en relació a la  ciutat. 

 

 

 

 
 



 

La peculiaritat del context i la seva situació fa que el projecte respongui de diversa manera en els seus límits. Mentre que es defineix 

una corona d’illa, la part sud-est concentra edificabilitat per concebir un front, que potencia la irregularitat volumètrica característica del 

22@, a la cara que dona front al Parc Central de Diagonal.  

L’àmbit d’aquest projecte queda definit als plànols i té una superfície total de sòl a urbanitzar de 65.309,70 m2. 

 

 

El Projecte Urbanístic 
 

L’objectiu principal de la ordenació proposada és la consolidació de l’àmbit motiu del projecte, com a nova centralitat en el districte de 

Sant Martí, situat al punt entremig entre Glòries i el Fòrum, i amb suficient distància amb la Rambla de Poblenou, com perquè sigui un 

nou punt d’intercanvi cultura, social, econòmic, i residencial. 

Un dels objectius principals en l’estudi d’usos ha estat la convivència entre les diferents activitats, i la relació que aquestes tenen amb 

l’espai públic.  

El projecte urbà, es consolida amb el temps, però una bona concepció de les relacions que s’estableixen entre les activitats que es 

relacionen entre elles mitjançant l’espia públic és un dels trets més important alhora de fer ciutat.  

Un altre objectiu del projecte és el tractament del paisatge urbà identitari del 22@. La peculiar situació de l’àmbit, que limita amb el 

Parc Central , dins l’Eix Diagonal Poblenou, i per 6 illes en la resta del seu perímetre, fan que es concebi com a una superilla, com a 

ordenació tancada, i un front amb un potencial que sigui caracteritzat per les qualitats especials que singularitzen el 22@.  

Aquest nou front, es planteja amb una direccionalitat obliqua, que segueix el traç de l’antic reg del parcel·lari agrari. Es resol amb una 

lògica que dialoga amb el seu context, de concepció irregular i plena de contrastos, de diferents grans i diverses tipologies 

arquitectòniques. Es per això que es concentra la edificabilitat en la part sud-est de l’àmbit, donant protagonisme sobre el Parc central, 

i es conserven els espais d’accés al antic recinte fabril de Can Ricart, conservant les visuals i permeabilitats a el nou espai urbà.  

 

 

L’Eixample versus Poblenou. 
 
Tot i que Idefons Cerdà al 1859 va idear un traçat homogeni i regulador en tot l’àmbit del 22@, es evident que un dels trets 

característics més destacables del 22@ és la força i la disposició peculiar de les traces excepcionals.  

El projecte té la intenció de fer congeniar les dues traces, per tal de mantenir el parcel·lari excepcional que tanta importància ha tingut 

dins del llegat historico-cultural del Poblenou.  

El treball de superposició ha estat  clau en el desenvolupament de la ordenació ja que ha fet entendre amb claretat la disposició dels 

elements a conservar amb més interès i els espais lliures que concebien el espai urbà d’intercanvi en els recintes fabrils. 

 
1.7 El projecte arquitectònic 
 
Descripció del projecte: 
 

El programa funcional és de elevada complexitat, perquè s’investiga sobre la diversitat d’usos, tant amb planta com amb alçat.  

El programa consta: 

- Habitatge de lloguer per autònoms ( 6 u) 

- Viver d’empreses 

- Complexa esportiu 

- Centre de convencions i sala d’actes polivalent. 

- Centre comercial de locals independents en planta baixa relacionat amb l’espai públic. 

 

Criteris formals: 
El projecte com a basament articulador entre arquitectures i que defineix el límit de l’antic recinte fabril. El concepte de junta entre la 
regle i l’excepció, que s’adapta volumètricament a la  l’ordenació tipològica de l’Eixample  i concentra la mirada cap al patrimoni 

donant ús i urbanitat a l’espai urbà que els relaciona. 

La forma doncs, ve donada per criteris a escala urbanística, no s’ha distorsionat per decisions distributives. El projecte es fidel, a la 

seva funció articuladora per fer d’enllaç, de junta entre la regle, el límit d’alineació en el seu perímetre de la corona de superilla 

d’Eixample, i la excepcionalitat dels elements patrimonials de les antigues traces del parcel·lari industrial. 

 

 

 



 

 

 

 

Criteris Compositius. 
S’ha concentrat l’atenció a la façana que limita i es relaciona de manera homogènia amb el recinte fabril. S’ha donat la mateixa 

importància a la materialització de la façana com a la urbanització de l’espai públic que queda entremig del patrimoni i l’edifici.  

El joc de les escales, i sobretot la mirada entre l’urbanisme i l’arquitectura com a eina de projectació, ha fet concentrar els criteris 

d’execució amb materialitzar aquesta convivència entre historia i modernitat, entre el patrimoni i la ordenació, entre l’Eixample i el 

Poblenou, com a manera de fer ciutat. 

La façana es concep com a una pell que fa de límit recintal. Es proposa un ritme homogeni, que es fidel a l’estructura i al pas de 

diverses instal·lacions, i s’utilitza com a motiu formal en la composició de la façana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


