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casa de les llengües _embt arquitectes  

el projecte de casa de les llengües ha provocat diverses 
reacciona a favor i en contra. el projecte proposa nodrir 
de qualitat els espais públics del conjunt industrial fent 

que esdevingui l'antesala de l'edifici públic. 
 - el programa proposat es distribueix per les diferents 

naus que compossen el conjunt assignat al museu.  
 - els espais expositius ocupen pràcticament tot l'àntic espai 
de les primeres naus industrials i les sales polivalents 

lligades a les exposicions es situen al nivell superior .  
 - el gran vestíbul d'accés, en el punt d'articulació dels dos edificis 

històrics, és un espai emblemàtic en el que    
   s'han fet unes incisions que posen èmfasi en el tipus d'intervenció contem-

porànies . aquesta entrada connecta el    
   passatge amb la plaça. al costat de l'entrada es situa la cafeteria, el restaurant i 

la botiga. 
 - la biblioteca del conjunt està situada a la part nord de l'edifici original, però separada de 

la resta de l'edifici per l'obertura del nou passatge del carrer bolívia.  
 - la zona d'administració i direcció es situa a l'edifici que queda entre passatge del marques de santa 

isabel i el carrer espronceda. aquest edifici està connectat a la nau principal per un pont a nivell de planta 
pis , on es situen les sales de reunions. 

 - les oficines per projectes externs estan situats a la planta baixa de la nau més propera a l'edifici 
d'administració. té accés i funcionament independent a la resta.  

 - els magatzems necessaris i les sales específiques per instal·lacions i manteniment es situen al soterrani.  

EL RECINTE DE CAN RICART ÉS UN CONJUNT EMBLEMÀTIC DE LA MODERNITAT INDUSTRIAL CATALANA, UN PROTOTIP DE SISTE-

MA FABRIL IDEAT PER JOSEP ORIOL I BERNDET L'ANY 1853 I AMB POSTERIORS INTERVENCIONS DE JOSEP FONTSERÈ I MES-

TRES. ÉS PER ANTIGUITAT, DIMENSIÓ, FORMA, TRAJECTÒRIA D'ACTIVITATS I POSICIÓ URBANA UNA DE LES PEÇES MÉS VALUO-

SES DEL CONJUNT PATRIMONIAL DE POBLENOU. EL RECINTE DE 19.223 M² DE SUPERFÍCIE, ESTÀ ESTRUCTURAT EN UNA SÈRIE 

DE PLAÇETES I PASSATGES QUE PERMETEN L'ENTRADA ALS DIFERENTS EDIFICIS. 

CAN RICART TÉ UNA GRAN TRAJECTÒRIA COM A COMPLEX D'ACTIVITATS DIVERSES AMB SUCCESSIVES GENERACIONS QUE HAN 

DEIXAT EL SEU PÒSIT EN EL CONJUNT. CONTINUANT AMB AQUESTA DINÀMICA, EL RECINTE ES MOSTRA COM UN PUNT CLAU PER 

LA CONSTÀNCIA DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE POBLENOU I COM UNA PEÇA, ENCARA ACTIVA, PER COMBINAR INNOVACIÓ I 

DIFUSIÓ TECNOLÒGICA, AIXÍ COM PER ARTICULAR EL MÓN DE L'ACTIVITAT ARTÍSTIQUES I CULTURALS EN UNA UBICACIÓ ÚNICA.

GRÀCIES A LA PERSISTÈNCIA I ARRELAMENT DELS VEÏNS, S'HA POGUT CONSERVAR PART DEL PATRIMONI DE CAN RICART.
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patrimoni conservat 
nivell b

la declaració de bé cultural 
nacional (b.c.i.n.) ha demostrat 
ser útil a l’hora de preservar la 
memòria d’un recinte testimoni de 
les lluites obreres del barri 
durant tot el segle xx i la segona 

meitat del segle xix.
la importància de can ricart no 
són només els seus elements sino 
la relació que s’estableix entre 
ells. conservar-lo de manera 
fragmentada redueix el seu inte-

rés com a patrimoni industrial.

plànol del terme de sant martí de 
provençals, 1871

planimetria de can ricart, 1930
aparició de la trama cerdà

planimetria de can ricart, 1980
voltants consolidats amb la 

trama cerdà

evolució arquitectònica del conjunt 1855-2010

pla de millora del ua1 del pedridpc*
atorgació del projecte de parc 

central a alfonso&balaguer arq.

manifestacions en contra del pedridpc*
es cren associacions veinals per lluitar en pro 

de la conseració del recinte de can ricart 

primers enderrocs en el recinte
suspessos d’inmediat per les queixes 

veinals

estudi patrimonial 
del recinte de pro-
tecció de patrimoni 
(bcil*)

aprovació definitiva 
del pedridpc*

creació d’una proposta 
alternativa al pedridpc 
per part del grup de 
patrimono industrial

modificació del pgrai22@
implantació del pla cerdà. pas obert pel mig del recinte 
nomes es conserven la xemeneia, torre del rellotge, hangar

desallotjament dels 
240 treballadors 

instal·lats al recinte

incendi de l’interior de 
2 naus de can ricart

ocupació del recinte 
fabril del col·lectiu 
makabra

declaració del 
recinte bcin*

inici enderrocaments dels 
edificis qualificats en nivell 
d. danys en
l'estructura dels túnels de 
transmissió energètica

inici obres casa de les llengües. 
trobada de ruïnes romàniques

continuïtat de les obres casa de 
les llengües. qualificació de no 

rellevants les ruïnesromàniques
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modificació del pgm per a la renovació de les àrees industrials del poble nou-districte d'activitats 
22@_ 2000
qualificació urbanística proposada. completar la trama cerdà per refer el teixit urbà

modificació del pgm per a la renovació de les àrees industrials del poble nou-districte d'activitats 
22@_ 2000
edificis d'habitatges exitents.

Pla especial de reforma interior del parc central_2000 Pla de millora de la unitat 
d'actuació 1 del 
Pla especial de reforma d'interior 
del sector 
Del parc central. 
Alonso&balaguer_2002

Proposta ua del peri parc 
central_2006

Planejament aprovat_2009

projecte que provè del planejament previ elaborat per manuel de solà-morales. es tracta d'un projecte perfilat, 
en l'essencial, quan encara no es donava l'importància que pertoca al patrimoni industrial, es va fer sense cap 
estudi previ del conjunt i sense tenir en compte la posició estratègica que prenia can ricart en el planejament 
del 22@bcn. en aquest esquema és manté la xemeneia (únic element catalogat), la torre i la seva nau annexa, i 
la nau d'hangar. és conserva el traçat del passatge del marquès de santa isabel però noves edificacions substi-
tueixen la resta de naus.apareix així un edifici d'habitatge de planta baixa més cinc pisos ( 21,5m d'alçada) en el 
carrer interior del recinte i s'autoritza la construcció d'una torreamb una superfícieen planta important i una 
alçaria de pb+12( 52m) entre el recinte i el parc central, vora el campanar del complex fabril. 

egons aquest primer pla , can ricart queda reduïta uns pocs elements ofegats per les noves edificacions, per-
dent l'essencia del cojunt industrial.desaparaeix totalment la placeta i els edificis de l'entrada actual, que 
formen part del conjunt original, desintegrant la potencia que té el conjunt de l'estructura fàbril típica del 
s.xix. 

'actuació que més perjudica al recinte és l'obertura del carrer bolívia sense que això respongui a les necessitats 
de mobilitat de la ciutat ja que no forma part del viàri bàsic ni don continuïtat al traçat existent de 
poblenou.aquesta iniciativa bé donada per l'intenció de reconstruïr els teixit de poble nou amb l'esquema de la 
trama cerdà. 

després de les queixes del grup de patrimoni industrial del fòrum de la ribera i dels veïns del 
poble nou, s'han fet certes modificacions de gran importància en el pla vigent fins el 2006.

les principals modificacions fan refèrencia a una catalogació del recinte fàbril de  can ricart, 
donant l'imoprtància necessària a tot el conjunt i no únicament a un dels deus components.

l'altre punt important, és la renuncia a obrir el carrer bolívia, garantint així la continuïtat 
del patrimoni de can ricart i la seva potencia com a conjunt patrimonial.

la construcció ,ara per ara a mans dels arquitectes alonso&balaguer, del conjunt d'oficines 
que rodegen el recinte de can ricart continua amb el pla d'ordenació aprovat el 2002. consta 
de 5 deificis que van de pb+5(h=23,25m) a pb+12(h=52m).
 

projectes proposats evolució cronologia del conflicte can ricart

La volumetria del projecte segueix les 
directrius del pla d'ordenació. És tracta 
d'una estructura formada per 3 peçes de 
grans dimensions pel que fa a l'ocupació 
en planta. La contundència del volum es 
combina amb el tractament de la façana 
per aconseguir un resultat amb l'escala 
urbana i sintonia amb l'entorn.

projecte vigent
pla de millora de la unitat d'actuació 1 
del pla especial de reforma d'interior 
del sector del parc central. 

alonso&balaguer_2002

La volumetria del projecte 
segueix les directrius del pla 
d'ordenació. És tracta d'una 
estructura formada per 3 peçes 
de grans dimensions pel que fa a 
l'ocupació en planta. La contun-
dència del volum es combina amb 
el tractament de la façana per 
aconseguir un resultat amb 
l'escala urbana i sintonia amb 
l'entorn.

proposta alternativa al projecte 
vigent

grup de patrimoni industrial del 
fòrum de la 

ribera del besòs. 2005
arquitectes: josep maria monta-

ner, zaida muxí

hangar _ yaiza alonso-arantxa manrique arquitectes

el centre de l'hangar és dels pocs recintes de can ricart que , 
des del l'inici dels planajements, va ser aprovat i va mantenir 

l'ubicació.
l'estratègia principal de la proposta és l'aprofitament de 

l'altura de la nau per duplicar el programa amb la creació 
d'altells.

es tracta d'un centre per la producció i l'investigació artística 
fundat en 1997 per l'associació d'artistes visuals de catalunya 
(aavc) per donar suport als creadors i artistes i oferir serveis 
ue s'adaptin a les necessitats de producció que surgeixen en el 

món de la creació.

projecte en procés

museu d’història del lloc
 

centre cívic
 

habitatges no 
convencionals_activitats@

projectes aprovats al recinte de can ricart


