Elements rehabilitables			

Estat Actual, Fàbrica Can Sacrest			

Antiga Fàbrica tèxtil Can Sacrest		
El solar es troba a la banda nord-est del
Barri Vell i coincideix amb el límit del casc històric
per la banda de la Ronda Sant Bernat.
Pel que fa els límits físics, el delimiten
per una part, la façana posterior del Claustre del
Carme, i per l’altra l’Absis de la mateixa Església del
Carme.
En quant als vials, la Ronda Sant Bernat
separa el teixit del casc antic del nou, concretament del barri adjunt de Sant Miquel. A la banda
sud queda delimitat pel carrer Pare Antoni Soler, al
nord, el carrer de Sant Bernat.
Amb l’obertura d’accessos, el solar quedarà
connectat amb la Plaça Campdenmàs per la banda
oest.
Anàlisi del solar				
És tracta d’un emplaçament tancat, amb
una absoluta impermeabilitat. Topogràficament, el
solar salva 5 metres de desnivell en el seu interior.
S’hi troben dos edificis rellevants:
El Claustre del Carme
La Fàbrica Can Sacrest
Can Sacrest, context històric		
En el s. XIX, Ramon Sacrest va fundar
la fàbrica segons les característiques arquitectòniques de les construccions fabrils de l’època.
Va ser projectada per Joan Roca i Pinet. Anys més
tard, va ser ampliada pels fills del primer, deixant-la
com la trobem avui en dia. Als anys setanta, l’activitat de la fàbrica va parar.
Un estudi realitzat per l’Ajuntament va concloure que la nau central és la única part en condicions de ser rehabilitada.
La Nau central conté elements arquitectònics d’interès, com ara els pilars de fossa, el
forjat de la planta baixa de voltes a la catalana, i
unes encavallades de fusta a la planta superior.
Cal destacar-ne també la xemeneia, element rellevant per la memòria històrica.
Dades						
Superfície total del solar
5846,86 m²
Solar Fàbrica Can Sacrest		
2865,81 m²
-Fàbrica Can Sacrest		
494 m²
Jardins dels Pares Carmelites		
463,43 m²

Àrea d’Actuació					
Estat original del solar

Planta baixa

Planta Primera

Planta SEGONA

Planta TERCERA

Conservació i Enderroc
“Nau central de Can Sacrest”

Planta COBERTA
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