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02CONTEXT URBANÍSTIC 22@

anàlisi arquitectura construcció estructura instal·lacions

1853 - Creació de la fàbrica per Josep Oriol Bernadet
1997 - Fundació de l'Hangar
2005 - Proposta de Josep Maria Montaner i Zaida Muxí
2006 - Crema la nau 21
2008 - Declarada Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat
2009 - Projecte de la Casa de les Llengües de Miralles i Tagliabue
2013 - L'Ajuntament recupera la titularitat dels terrenys
2015 - Cessió dels espais de Can Ricart a la UB
2016 - Fundació del Casal de Joves

. La fàbrica de Can Ricart del Poblenou és un dels establiments industrials singulars de l'antic municipi de Sant Martí. Els seus inicis els
trobem documentats amb l'adquisició d'uns terrenys fins llavors agrícoles per part del fabricant cotoner Jaume Ricart i Guitart l'any 1853.
Aquest mateix any, l'arquitecte Josep Oriol Bernadet signa l'alçat del nucli inicial de la fàbrica dels Ricart.

. No deixa de sobtar la localització del nucli fabril dels Ricart, aprofitant l'aigua de la sèquia Madriguera, però mantenint les naus allunyades
del traçat de l'antiga carretera de Mataró malgrat que la possessió adquirida el 1853 arribava fins aquest límit. Tota aquesta extensió
desvinculada dels usos productius i on es bastí una residència de la pròpia família Ricart, s'interposava en l'accés directe al recinte de la
fàbrica, el qual havia de realitzar-se mitjançant un passatge anomenat primerament Passatge dels Ricart, i posteriorment Marquès de Santa
Isabel (títol nobiliari de la família).

. La fàbrica dels Ricart del Poblenou era una peça dins l'engranatge productiu de la família, que disposava de fàbriques a Manresa i al Raval
de Barcelona. La pujança econòmica de què va gaudir es va traduir en successives ampliacions ja a les dècades de 1860 i 1870 de les quals es
disposa de molt poca documentació.

. Aquest procés additiu i expansiu és pràctica habitual en molts grans complexes fabrils i està clarament lligat a la pròpia dinàmica de
creixement de l'empresa. El fet que els Ricart gaudissin d'una extensió de terra considerable afavoria sens dubte els seus plantejaments
expansius, encara que aquests topessin amb la teòrica il·legalitat de la manca d'adequació al Pla Cerdà.

. Així doncs, a la primitiva fàbrica projectada per Josep Oriol Bernadet el 1853 se li anaren afegint, en èpoques diverses, diferents cossos i
naus per acabar configurant un recinte que podríem considerar com a definitivament clos abans de la Guerra Civil.

. Actualment, el Hangar i el Casal de Joves, són els edificis del complex que estan en funcionament. La nova seu del Parc de les Humanitats i
les Ciències Socials de la UB, s'espera que es posi en marxa el 2019.

1866

1936

Parc Humanitats i Ciències Socials, UB Casal de Joves Hangar, Centre Producció Audiovisual

#canricart:

#habitatges #eixamplecerdà:
Autor del Pla . Ildefons Cerdà (1815-1876)
Data de creació . 1859
Data d'inici . 1860
Data de modificació . 1863
Consolidació del Pla . 1870
Integració de Sant Martí . 1897

. La trama del Pla Cerdà està formada per carrers de 20m d'amplada amb calçada
de 10m i voreres arbrades de 5m respectivament. Les illes edificades són de
100x100m amb un generós xamfrà a les cantonades.

. A l'antic municipi de Sant Martí, el Pla Cerdà va arribar-hi l'any 1897, tot i que
com s'observa al plànol datat de 1903, va tardar a notar-se la integració. Veiem
però, que el pas de la trama va respectar el traçat de la carretera de Mataró,
actual carrer Pere IV, que era l'eix vertebrador de les indústries de la zona.

. A diferència de l'entorn proper que envolta el projecte, Can Ricart s'ha mantingut
al marge de la influència de l'Eixample Cerdà, fins al punt que es creu que s'ha
trobat poca planimetria d'un cert període de temps donat l'incompliment del Pla de
les noves construccions que s'hi feien.

. Les altres edificacions que hi trobem, tant en forma de fàbrica com d'habitatge, ja
són més actuals i segueixen les normes d'Eixample. Plànol de Barcelona el 1903, fet per Serrallonga

#22@barcelona:
Data . 2000
Territori . 198.26Ha (115 illes)
Nova superfície bruta . 4.000.000m²

Activitats productives . 3.200.000m²
Habitatges, instal·lacions i serveis . 800.000m²

Increment de zones verdes . 114.000m²
Increment d'instal·lacions . 145.000m²
Inversió en infraestructures . 180 milions d'euros

. El Pla 22@Barcelona, aprovat per l'Ajuntament l'any 2000, pretén transformar 200 hectàrees industrials en un innovador districte productiu
destinat a la concentració i el desenvolupament d'activitats intensives en coneixement.

. Com a pla de renovació urbana, pretén eliminar el teixit industrial obsolet del Poblenou, creant un entorn compacte, divers i equilibrat, en el
qual els espais productius conviuen amb habitatges protegits, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida i de treball.

#ortofotomapa

2. 3. 4.

#frigo:
1959 - Creació de la fàbrica per Joaquim Romaguera Llach

. Antiga planta d'esterilització de llet i fabricació dels seus derivats. Des de l'any 2008 la fàbrica és
propietat de la família Farga, fabricants de gelats amb la marca Farggi, i només funciona al 35% de les
seves capacitats. Actualment s'està negociant la seva venda a un fons immobiliari per a construir-hi
oficines.

Façana principal Fàbrica Can Ricart1.

Edificis d'habitatges en U5. Passatge entre els edificis6.

Skyline Av. Diagonal7. Interior Parc Central Jean Nouvel8.

Façana posterior Fàbrica Frigo9.

#planejament:

CENTRE D'ARTS DIGITALS #canricart  #22@ #barcelona

Planta ortofotomapa ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). Coordenades ETRS89 e1/2.500

PLA DE MILLORA URBANA DE LA UA1 DEL PERI DEL PARC CENTRAL:

. L'octubre de 2001 s'aprova el PERI del Parc Central, que preveia enderrocar el conjunt fabril de Can Ricart per
construir-hi un parc d'oficines de 70.000m². Es conservava una part de la nau de la torre, la xemeneia (únic
element catalogat) i la traça del passatge del Marquès de Santa Isabel.

. Al maig de 2005, les empreses van convocar una manifestació en contra l'enderroc del recinte de Can Ricart.
Després de moltes manifestacions es van suspendre les llicències d'enderroc.

MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UA1 DEL PERI DEL PARC CENTRAL:

. L'octubre de 2006, l'Ajuntament de Barcelona, declara Can Ricart com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), i
s'aprova la modificació del PMU de la UA1 del PERI del Parc Central per preservar el recinte de Can Ricart.
Aquest donava legalitat a l'enderroc de parts centrals i posteriors de la fàbrica i autoritzava la construcció
d'una torre de 52m d'alçada.

. L'abril de 2008, el Departament de Cultura de la Generalitat, declara Can Ricart com a Bé Cultural d'Interès
Nacional (BCIN).

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UA1 DEL PERI DEL PARC CENTRAL:

En base a l'enunciat del projecte es proposa un canvi de clau en l'àmbit del projecte, de 22@ destinat a
activitats a 7@ destinat a equipaments, i la modificació de les alçades dels edificis contigus al nou
equipament, per millorar la relació dels volums entre ells i aconseguir un millor assolellament.

. Clau 7@: equipament

. Clau 22@: habitatge social -àrees d'activitats emergents relacionades amb el nou sector de 
les tecnologies i la comunicació (TIC)
-àrees d'activitats relacionades amb investigació, disseny, edició, 
cultura, activitat multimèdia, gestió de bases de dades i coneixement.

montse vicente coloma    ETSAV         PFC  setembre 2017

tribunal 2: president: pere fuertes - secretari: manel gonzález - vocal: josep giner
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