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Can Ricart: un gran centre 
d’equipaments per al Poblenou 

 
Llum verd al pla urbanístic que defineix els equipa ments que s’ubicaran a Can 
Ricart. És un pas endavant en la transformació de l ’antic recinte industrial, que 
l’abril de l’any passat va ser declarat Bé Cultural  d’Interès Nacional 
 
 
A més de la Casa de les Llengües, el pla concreta e l desenvolupament del centre 
artístic Hangar, el Centre de Patrimoni Industrial del Poblenou, un equipament de 
barri i habitatge protegit 
 
 
La modificació de les zones industrial del Poblenou va preveure sis grans àmbits 

de planejament a desenvolupar a través de la iniciativa pública. La transformació 

de l’antic recinte industrial de Can Ricart  juga un paper estratègic en la creació 

de nous equipaments al Poblenou. L’abril del 2008, la Generalitat va declarar les 

naus de Can Ricart com a Bé Cultural d’Interès Nacional.  

 

El pla urbanístic que ara s’aprova inicialment preveu la conservació del patrimoni 

industrial, millora l’espai urbà i defineix una potent illa d’equipaments i habitatge 

protegit. 



La conservació patrimonial de Can Ricart recull com a aspecte fonamental el 

manteniment de la idea de recinte vertebrat pel passatge del Marquès de Santa 

Isabel, respectant la seqüència existent d’espais lliures i places i l’estructura 

edificatòria que s’articula al seu voltant. 

La proposta contempla els següents eixos bàsics: 

� Nous espais d’activitats productives , majoritàriament al voltant del 

recinte, però també al seu interior, recolzant-se en el passatge de Santa 

Isabel amb un nou edifici que respecta la volumetria dels substituïts. 

� Habitatge , amb dues noves peces de cessió per a habitatge protegit (que 

sumen uns 3.500 m2 de sostre) 

� Espai lliure . Abasta uns 12.000 m2, als quals s’ha d’afegir la qualificació 

com a vial cívic de la part superior del passatge Marquès de Santa Isabel.  

� Equipaments . S’ha procurat la convivència d’equipaments de diferent 

escala i ús. Així, juntament amb un equipament d’ampli abast i amb gran 

capacitat d’atracció (Casa de les Llengües), conviuran equipaments d’ús 

social i destinats al barri, com ara un Centre de Barri i un auditori compartit 

amb la Casa de les Llengües, així com també equipaments destinats a la 

creació cultural (Hangar). 

La major part de les naus protegides estan qualificades com a equipament 

(aproximadament 10.000 m2 de sostre). Això suposarà destinar a equipament 

públic aproximadament el 80% del sostre conservat . 

 

 

 

 

 

 



� Planta i imatge àeria dels equipaments previstos: 

 

 

 

� La Casa de les Llengües 

És un projecte únic que té com a objectiu promoure la preservació, ús i 

desenvolupament de les llengües com a vehicle de comunicació, patrimoni 

cultural de la humanitat i dret de persones i comunitats. La nova iniciativa 

esdevindrà una seu internacional de les llengües del món, que en permeti 

l’arxiu i l’estudi, i permetrà projecte internacionalment l’experiència catalana 

de gestió de la diversitat lingüística i crear un centre d’interpretació de la 

llengua catalana, de la seva diversitat i dels seus usuaris. 

L’edifici principal s’ubica a l’edifici inicial de Can Ricart (en forma de T), 



projectat per Josep Oriol Bernadet i Josep Fontserè Mestres. Per tal de 

revaloritzar la façana nord, es preveu una intervenció de nova planta, 

consistent en la construcció d’un cos longitudinal de planta baixa i planta pis, 

que formarà un porxo i un voladís confrontants al vial cívic. Això conformarà 

l’entrada principal a l’equipament.  

L’edifici d’administració correspon a una de les naus que es conserven del 

carrer Bolívia, la que se situa més al límit de la tanca del carrer Espronceda. 

Anirà unida mitjançant un pont de nova creació a l’edifici principal 

L’auditori previst de l’equipament és de 4.950 m2. Tots els elements hauran 

de ser rehabilitats per a adequar-se al nou ús. 

El projecte ja està aprovat i la llicència, en tràmit. 

 

 

� L'Hangar: Centre per a la Producció i Investigació Artística  

L’Hangar és un centre per a la producció i investigació artística fundat per 

l’Associació d’Artistes Audiovisuals de Catalunya. A més a més de les naus 

destinades a aquest ús gestionades pel centre actualment, l’Hangar 

s’ampliarà amb les dues naus contigües  a aquestes i que també donen 

façana al passatge de Marqués de Santa Isabel, ocupant amb aquest ús tota 

la façana sud-oest del passatge fins al carrer Bolívia. Aquesta ampliació 

albergarà usos del mateix camp. D’altra banda, la caseta del guarda de 

PB+1, situada a l’entrada del recinte, també formarà part de l’Hangar i acollirà 

habitatges per a artistes visitants. Tots els elements hauran de ser rehabilitats 

per adequar-se al nou ús. Aquesta rehabilitació i ampliació farà que el conjunt 

d’aquest equipament disposi d’un sostre de 3.250 m2. 



El projecte ja està en estat avançat de redacció i aviat s’iniciarà el tràmit 

d’aprovació. 

 

 

� Centre de Patrimoni Industrial del Poblenou 

És un equipament docent i de recerca que s’ubicarà en les dues naus 

situades al carrer Bolívia. El Museu d’Història de Barcelona projecta en 

aquestes naus l’equipament com a nucli explicatiu de la trajectòria fabril del 

Poblenou i com a centre d’interpretació del patrimoni industrial. Caldrà 

realitzar una rehabilitació per poder ubicar-hi aquest ús. 

Consta de 3 naus de planta rectangular i coberta inclinada, de les quals dues 

són adossades. Les dues peces formaven el nucli energètic de Can Ricart i 

proporcionaven al recinte l’energia necessària per al seu funcionament. Les 

dues naus adossades tenen les quatre façanes donant a l’espai qualificat de 

zona verda-vial cívic del carrer Bolívia, i històricament acollien la sala de 

calderes. La nau adjacent antigament ubicava la màquina de vapor del 

recinte. 



 

 

 

� Equipament per al barri 

És un equipament local, previst en el Pla d’equipament del Districte, que 

dotarà a la zona d’un equipament demanat pels veïns, alhora que permetrà 

rehabilitar un dels edificis del recinte. Es tracta d’una edificació en forma de T 

de PB+1 i que dóna façana a dos dels espais lliures amb més entitat del 

recinte: la plaça arbrada d’entrada i la plaça d’accés a la Casa de les 

Llengües.  

El projecte es troba en fase de definició. Està previst que s’hi pugui ubicar 

una sala polivalent, un espai central i d’exposicions, espais per a tallers, sala 

d’informàtica, sales des reunions, sales per a entitats, magatzem i altres 

serveis. 



 

 

 

 

 

 

 


