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El Poblenou, Barri en reconversió

Carrer Pere IV

Fàbrica de Pedro Alier, trobada del Carrer Fluvià i Cristòbal de Moura

El Poblenou, Barri en reconversió

PLANEJAMENT

Plànol de Barcelona 1891

Anàlisi

conjunt fabril de principis del segle XX, Poblenou 

El Poblenou, principis del segle XX
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Proposta modificació aliniació vorera (carrer Cristòbal de Moura)
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L’actual Planejament proposa una 
ampliació de la vorera del carrer 
Cristòbal de Moura per la part 
sud. Això comporta que a l’antiga 
Fàbrica de Pedro Alier  s’hagin 
d’enderrocar les 3 últimes 
crugies.
La Proposta planteja traslladar 
l’ampliació de la vorerera a la 
part Nord del carrer Cristòbal de 
Moura, per tal de permetre que les 
3 últimes crugies de la fàbrica 
puguin restar-hi tot  i no ser 
edificades.
Això comporta a més a més, que 
després de l’anàlisi realitzat a 
aquest carrer, millori la relació 
de les edificacions a nord 
d’aquest carrer amb l’espai públic 
ja que amb la proposta del plane-
jament aquestes entraven en 
conflicte.
Per tal de poder realitzar el 
trasllat de la vorera, només 
afectaria al primer tram des del 
parc i una moficació de la vorera 
i del vial per tal de poder 
enllaçar-ho correctament amb el 
vial que prové de l’Avinguda de la 
Diagonal.

La trama del barri del Poblenou i de Sant Martí de 
Provençals, va ser originada pel carrer Pere IV, que 
des de finals del s. XX ja connectava amb el Parc de 
la Ciutadella.
Aquest carrer, ja era llavors un dels vials més 
importants de la ciutat de Barcelona.

A partir d’aquest eix, es va implantar l’edificació.
Quan Ildefons Cerdà va realitzar el nou Pla de 
Barcelona al 1853, va respectar l’eix Pere IV, 
incloent-hi les excepcions necessàries per a poder 
adequar l’antiga traça amb la proposta de l’Eixample 
de Cerdà.
L’antiga Fàbrica de Pedro Alier, ubicada en el carrer 
Pere IV, entre el carrer Cristòbal de Moura i Fluvià 
està aliniada amb l’eix Pere IV.

L’any 2001, Jean Nouvel va realitzar el Parc Central, 
ubicat en el creuament  de l’Avinguda Diagonal i 
Pere IV. El traçat d’aquest Parc anul·la la continuïtat 
del vial de Pere IV, provocant un desviament cap a 
Cristòbal de MOura i el carrer de Marroc.

Aquest projecte proposa una ordenació urbanística i 
una implantació en aquest emplaçament per tal de 
adequar i integrar l’antiga fàbrica amb el traçat del 
Pla Cerdà i treballar la nova mobilitat del carrer 
Cristòbal de Moura. 

Traçat urbà: Eix Carrer de Pere IV - Pla Cerdà

carrer del Marroc

Crüilla Carrer de Pere IV, Cristòbal de Moura, Provençals i Fluvià

Plànol de Barcelona

L’Emplaçament del projecte està ubicat al barri de Sant Martí, entre el Parc 
Central, i la Escocesa, en un solar buit on hi resta dempeus l’antiga fàbrica de 
sacs de Pedro Alier, coneguda pel nom Ca l’Alier.

Es proposa una Escola d’Arts Escèniques com a programa
El projecte té com a primer objectiu, que la proposta actuï no només com a espai 
de formació, si no com a equipament generador de connexions i relacions amb 
l’entorn. Ja sigui per un intercanvi amb els diferents equipaments i universi-
tats de la zona del Poblenou (programa 22@) com per la interrelacions amb les 
persones del barri. 

El segon objectiu del Projecte és aconseguir que la proposta interactuï amb el 
patrimoni industrial existent i que aquest sigui el nucli generador del discurs.

Escola d’Arts Escèniques a l’antiga Fàbrica sacs de Pedro Alier

El Teatre Nacional
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ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES A 
L’ANTIGA FÀBRICA DE PEDRO ALIER
Poblenou, Barcelona
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