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ELS ORIGENS DE SANT MARTÍ:
DE NUCLI RURAL A POBLE INDUSTRIAL I OBRER.

L’Institut Maria Espinalt es situa al districte de Sant Martí, un territori ampli que era 
gairebé deshabitat, situat a les afores de la muralla de Barcelona. Antigament, la línia 
de la costa estava més endarrerida, i gran part dels barris actuals del Poblenou i 
el Besòs eren aiguamolls insalubres, o bé pantans i llacunes, que constituïen una 
prolongació natural del delta del riu Besòs.

Durant l’Edat Mitjana hi havia una gran concentració de terrenys aïllats, que van anar 
creixent fins que es va consolidar com a nucli rural entorn la capella de Sant Martí. 

Posteriorment, el gran creixement demogràfic al segle XIX va permetre incorporar 
l’agricultura del districte en el moviment comercial, fet que va generar un creixement 
demogràfic degut a la gran immigració atreta per l’agricultura i la manufactura tèxtil. 
Tot aquest procés d’evolució, va transformar Sant Martí en el segon nucli industrial de 
Catalunya. 

A més, en 1846, l’Ajuntament va prohibir  la construcció de més fàbriques dins de 
l’interior de la ciutat emmurallada de Barcelona. El districte com a conseqüència 
experimentar un fort creixement i es va urbanitzar el medi rural, i es van construir 
habitatges pels obrers a prop de les fàbriques.

Blocs per a obrers del carrer Pallars,1958-1959, d’ Oriol Bohigas.

MÉS QUE UN INSTITUT:
CONTEXT HISTÒRIC DE L’EMPLAÇAMENT.

Sota aquest context històric ens situem en l’emplaçament del projecte, un espai situat 
a l’Antic Camí de València i acotat també pel carrer Lope de Vega, carrer d’Espronceda 
i carrer de Pallars.

L’entorn del solar ve donat pel CAP Poblenou (1936),  el bloc  d’habitatges per a obrers 
d’Oriol Bohigas (1959) i l’edifici d’habitatges plurifamiliars (2004).

El solar ha estat reclamat pels veïns a l’Ajuntament de Barcelona. Els ciutadans 
han manifestat a les administracions públiques la necessitat de seguiment dels 
equipaments actuals i la necessitat de nous equipaments públics a la zona.

A través de  la Comissió d’Equipaments del Poblenou i l’Associació de Veïns del 
Poblenou, van presentar un projecte d’equipament Cultural i Esportiu que ocupava 
tant la parcel·la actual com la contigua lliure. 

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona, decideix ubicar el nou institut Maria Espinalt, 
motiu pel qual es planteja aquest projecte.

2017

- El solar s’ha consolidat com un gran aparcament pel barri i pels treballadors 
de l’entorn  proper.
-Degradació del solar, inundacions i augment de la bruticia.

2009

-El solar buit s’utilitza d’aparcament.
-Es construeixen nous habitatges en front.
-Apareixen els jardins al Camí Antic agafant molta més amplitud  al carrer.

2000

-Naus industrials a l’interior d’illa. Entorn també industrial.
-Proximitat de les naus amb l’edifici  plurifamiliar del Bohigas
-Camí Antic de Valencia sense jardins. 

2004

-Desaparició de les naus a l’interior d’illa.
- Construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar donant al 
carrer Lope de Vega.
-Al camí Antic de València hi ha més fluxe de cotxes i aparcaments.

EVOLUCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT ELS ÚLTIMS 20 ANYS

FOTOGRAFIES DE L’EMPLAÇAMENT

PLÀNOL D’EQUIPAMENTS EDUCATIUS I CULTURALS
DISTRICTE DE SANT MARTÍ  E: 1/200

Museu Blau, al Parc del Fòrum
Parc de Diagonal Mar

Museu del Disseny i Torre Agbar, a Av. Diagonal

MUHBA, nau Oliva Artès, al Parc del Poblenou
Lofts en antiga nau, al Passatge del Sucre


