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INDÚSTRIES TRANSFORMADES: NOUS ESPAIS DE CULTURA,
EDUCACIÓ 1 OCI A BARCELONA
Martí Checa Artasu
Trireme, Servicios Integrales para la Cultura

1. Barcelona, paisatge industrial
Barcelona ha estat, des de l'inici del segle XVIII, una ciutat industrial. De fet,
la ciutat va esdevenir rápidament el centre d'una regió industrial comparable en
volum a altres regions europees com el País Base o la Llombardia i encara avui
dia, malgrat la creixent terciarització, continua sent aquest centre estratégic.
La indústria ha acompanyat el creixement contemporani des que a partir del
1730 les primeres fabriques d'indianes s'instal-laren al barri de Sant Pere, al del
Portal Nou i al Raval-zones de l'actual districte de Ciutat Vella.
Aquestes fabriques no eren edificis especials, sinó transformacions de
construccions anteriors com ara els baixos de cases residencials i artesanes, que
s'adaptaven a l'estructura existent de parcel·les estretes. La manufactura
d'indianes, basada en filada, tenyit i pintat de cotó, i la necessitat d'aigua, van
motivar la instal-lació, prop del pas del rec Comtal, d'una séquia que nodria d'aigua
la ciutat.'
EIs inicis del segle XIX van suposar una nova embranzida a la industrialització.
Algunes fites són proves d'aquest procés. D'una banda, la instal-lació, el 1832,
de la primera máquina de vapor a la fabrica Bonaplata, Rull, Vilaregut i Cia., al
carrer Tallers, a la qual en seguirien d' altres, que situarien el vapor com la nova
forca motriu de la indústria. D'altra banda, aquesta nova maquinaria necessitará
un nou espai per encabir-se i aquest sera la fabrica. La necessitat de maj ors espais
fará que la creixent indústria es desplaci als terrenys encara sense urbanitzar del
Raval, al costat dels hospicis, els convents i els camps de conreu. EIs nous edificis
adquiriran l'estructura de pisos copiant tipologies de paísos amb una enorme
tradició industrialitzadora com Anglaterra. Una petita revolució en la técnica
constructiva fará possible el pilar de ferro fos, que permet substituir els murs de
cárrega per estilitzades rengleres de pilars.
L' evolució económica, l' alt desenvolupament i el carácter emprenedor de la
classe que empara la industrialització, la burgesia, faran que de seguida aquesta
depassi el nucli de la ciutat tradicional per allotjar-se en els pobles dels voltants;

207

MARTi CHECA ARTASU

conservació parcial de molts edificis i sobretot van articular un discurs que les
administracions municipals recents van recollir en esséncia.
En aquest sentit, destaquen campanyes

com:

- L'agost del 1971, el tancament del mercat del Bom, d'estructura de ferro,
iniciava una de les reivindicacions més llargues que sobre un element de patrimoni
industrial s'han operat i encara es mantenen a Barcelona. El 1975, l'alcaldia
convocava un concurs de projectes que va declarar-se deserto L'espai va acollir
diverses fires i exposicions, com per exemple "Catalunya, fabrica d'Espanya". Entre
el 1993 i el 1997 la Universitat Pompeu Fabra vol encabir-hi el seus estudis de
Comunicació Audiovisual. La proposta no prospera fms al 1999 , quan es decideix
situar-hi la biblioteca provincial. La troballa d'un interessant registre arqueológic
ha posat de manifest les notables mancances que encara tenim de política cultural
i de patrimonio Ahores d'ara, la conservació de les restes com a espai d'interpretació
patrimonial sembla la darrera proposta per a aquest espai. Tot plegat, 32 anys de

desús.'
- Tancament i reconversió del solar de la fabrica contaminant Manufacturas
Cerámicas, a Hostafrancs, en una placa i en un institut escolar. La lluita vernal
duta a terme entre el 1974 i el 1977 va aconseguir aquests resultats.'
- El 1976, la compra del solar on es trobava el Vapor Textil de la familia Güell
per part de Galerías Preciados va mobilitzar els veíns, que van aconseguir que
l' edifici fos declarat monument historie artístico Posteriorment, les campanyes
"Recuperem el Vapor Vell: anem cap un barri millor", del 1984, i "Salvem el Vapor
Vell", del 1985, a Sants, van servir perqué l'antiga fabrica fos vista com un
equipament necessari per al barri de Sants. Finalment, el 1998 s'iniciaven les obres
per construir-hi una biblioteca i un centre escolar.
- L'ús públic dels terrenys de 1,Espanya Industrial. Una de les extensions
empresarial s més grans de Barcelona va suposar, també, una de les lluites veínals
més dures. Realitzada entre el 1974 i el 1985, va aconseguir arribar al Consell
d'Estat per canviar una qualificació urbanística i un pare urbá en centre cívic i
poliesportiu.
- El 1973 s'iniciava la campanya "Salvem Sants, dia a dia .., ni pas elevat, ni
museu de tramvies". El setembre del 1984 s'inaugurava un centre cívic a les
antigues cotxeres de tramvies. Per evitar competéncies estérils, l' equipament va
passar a ser cogestionat per les entitats del barri i es va convertir en una experiencia
pilot a Barcelona.
- La reivindicació per aconseguir la compra per part del municipi de l'espai
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és el cas del Vapor Vell de Sants el 1842, de Can Fabra a Sant Andreu el 1839 i
d'altres, molt més nombrosos, a Sant Martí de Provencals, Aquesta última població,
al tombant del segle, esdevindrá el nucli fabril més important de 1'Estat i es
guanyará el sobrenom del Manchester catalá.
Aquesta activitat industrial arriba al zenit al comencament de la década dels
trenta. Passada la Guerra Civil i lligats als diferents processos de concentració
económicai immigratoris, apareixen diferents polígons industrials dios la geografia
de la ciutat, dels quals destaquen els de la Zona Franca i el del Bon Pastor, ambdós
extrems del Pla de Barcelona. La concentració acumula nombroses experiéncies
del ventall empresarial, des d'empreses de 1'00 (Instituto Nacional de Industria)
com SEAT o ENMASA, fins a d'altres de capital estranger, passant per un
extraordinari teixit de pimes que encara avui conformen un alt percentatge de
l'activitat económica de la ciutat.
La crisi del 1973 marca una davallada que a inicis dels vuitanta, amb la crisi
del textil, abocara al tancament de moltes empreses. La ciutat inicia un lent pero
inevitable camí cap a la terciarització i el sector serveis. El teixit fabril esdevé un
camp d'operacions immobiliáries de tot tipus sense aturador. Un senyal d'alerta
passats els Jocs Olímpics mostra que la pérdua de múscul económic de la ciutat
té a veure amb la migració empresarial a altres zones amb millors condicions, la
manca d'infraestructures solvents i 1'escassa especialització de la indústria. En
aquest sentit, algunes propostes intenten solucionar la situació, com la creació del
Pare Logístic de la Zona Franca, la renovació de part dels polígons del Bon Pastor
i la creació de Poblenou, 22@, una Mea industrial reconvertida per acollir empreses
de noves tecnologíes.

2. Velles fabriques, reclamacions veíuals, nous espais per rehabilitar"
El camí per a la rehabilitació i reconversió de molts espais fabrils va iniciarse a mitjan década dels setanta i inici dels vuitanta. Tres factors coincidents en el
temps van ser determinants. D'una banda, la crisi esmentada del 1973 i les seves
conseqüéncies a Catalunya; la segona, l' eclosió del moviment vernal reivindicador
de moltes demandes i necessitats, i, finalment, l' arribada dels ajuntaments
democrátics, amb polítiques d'actuació pública inédita fins aleshores a Espanya.
Sens dubte, el factor més c1au i detonant del canvi van ser les reivindicacions
de moltes associacions de veins de la ciutat per aconseguir espais verds o
equipaments. Aquestes peticions van suposar la rehabilitació o, si més no, la
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on es trobava la Sedeta. Aquesta lluita, duta a terme entre el 1977 i el 1982, va
aconseguir una zona verda, un institut i un centre cívico
- La de "La Farinera: ateneu popular" al Clot, que va iniciar-se el 1975 i no
va concloure fins al 1999, amb la creació del Centre Cultural de la Farinera, tot
reaprofitant una antiga farinera. Avui és l'únic espai industrial mínimament
musealitzat de la ciutat.
- La que suposa la reconversió de les restes de l'antiga estació i tallers del
ferrocarril al Clot i la seva inserció a mode de decorat en el pare urbá.
- La del pare de la Pegaso a la Sagrera, que després de més de deu anys de
reivindicacions, entre el 1975 i el 1986, va suposar la creació d'un pare urbá, una
escola i la conservació de la facana principal de l'Empresa Nacional de
Autocamiones, SA (ENASA), popularment coneguda com la Pegaso. Ara
encabeix una caserna de la guardia municipal i serveis socials munícipals.'
- El desmuntatge per part dels veins d'una planta asfáltica el 1977 va esdevenir
l'inici d'una reivindicació que el 1994 inaugurava l' Ateneu Popular de Nou Barris.
Avui, un equipament gestionat pel teixit associatiu de la zona i especialitzat en
circ i arts escéniques,
- La de l' estació de la Magória, a la Bordeta (districte de Sants-Montjuíc), que
després de 14 anys de lluita vernal es convertirá en un centre de dia i d'atenció a
la gent gran.
- La lluita iniciada el 1988 i finalitzada el 1995 que va suposar la
transformació del Port Vell i les seves estructures en una nova zona d'oci. Només
el Palau de Mar, els magatzems de la foneria Nuevo Vulcano, primer edifici de
formigó de Catalunya, i la torre del rellotge del port es van salvar.
- La llarga lluita vernal iniciada per les associacions de veíns de Sant Andreu
i la Sagrera per aconseguir recuperar part de les instal-lacions d'Hilaturas Fabra
y Coats, avui reconvertides en biblioteca i centre cultural.
Dissortadament, la dinámica de les reivindicacions vernals no ha trobat en cap
cas una resposta de l' Administració pública rápida i conseqüent amb alguna
estrategia predefinida. Les causes són diverses: la manca d'una política clara
d' equipaments per part del municipi fins a epoca recent; els problemes en la gestió
quotidiana d'aquests espais, encara avui per resoldre; la manca de control i els
problemes de financament, sempre dependents d'administracions superiors, amb
l'inevitable joc polític de bescanvis, i sobretot la política de grans obres
urbanistiques iniciades arran dels J ocs Olímpics, l' anomenat model Barcelona, que
ha fet prevaler, moltes vegades, els interessos immobiliaris per sobre dels interessos
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socials i que de forma clara ha fet desaparéixer parts importants d' espais industrials
que podrien haver estat utilitzats.
Aquesta dinámica ha fet que els conflictes derivats de reivindicacions
d'equipaments s'hagin continuat produint amb la mateixa sintonia que als anys
vuitanta.
Aquests conflictes, amb tres eixos, els dels veíns i ciutadans que reivindiquen;
l' Administració municipal, que moltes vegades fa el paper d' enllac i consens entre
les parts, i els agents privats, propietaris del sol on es demana un equipament i del
qual, dins la lógica del mercat, volen extreure plusválues, conformen una dinámica
que allarga els conflictes i que dificulta estratégies globals i resolucions correctes
dels problemes.
En un intent no gens exhaustiu per la seva diversitat, anotem les estratégies
més significatives dels darrers anys:
- "Salvem 1'illa Myrurgia". La fabrica Myrurgia, catalogada dins el patrimoni
historie artístic de la ciutat, va ser edificada el 1929, any en que va rebre el premi
d' Arquitectura de l' Ajuntament de Barcelona. Obra de l'arquitecte Antoni Puig
Giralt, combina el racionalisme i la depuració classicista i l'exaltació medíterránia
del noucentisme. L' Ajuntament ha modificat el programa urbanístic de la zona per
afavorir 1'edificabilitat de l'illa on es troba i aconseguir la cessió, per part de
l' empresa perfumera, de sol per fer un equipament com a bescanvi. Els veins de
la zona, el barri de la Sagrada Familia, volen més sol per a equipaments i una amplia
zona verda."
- L'escassetat d'equipaments a la zona de Camp de 1'Arpa ha posat els veíns
en alerta per reivindicar 1'ampli edifici de 1'empresa del ram de l'aigua
Buenaventura Costa Font i part de l' empresa de plástics, Alchernika, transformada
en part en un gimnás privat de la cadena DYR i una escola pública. Els veíns veuen
amb perill que ambdós espais se cedeixin a aquesta empresa.
- Al Poblenou, les associacions veínals reivindiquen un pla d' equipaments que
ha de solucionar les mancances en aquest sentit que hi ha a la zona. Els espais
fabrils com la fabrica Can Saladrigas i d'altres són a l'eix de les seves demandes."

3. Ámbit públic: l'espai industrial, un recurs per a l'equipament
Ja hem esmentat que, alllarg de la década deis vuitanta, molts equipaments
municipals ocupen l'espai d'antigues fabriques fruit de les actituds reivindicatives
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dels ciutadans i veins i de les propostes que I' Administració municipal articula
per donar-hi resposta. En aquest sentit, la xarxa de centres cívics i espais culturals
i associatius públics de la ciutat presenta nombrosos casos.
Tipus i nom de I'equipament
(Adreca)
Nom i producció

de l'anterior

espaifabril

Centre Cívic de Sant Andreu
(CI Gran de SantAndreu, 111)
Fabrica Balcells i Cia. (1874-1877), Textil.
Cotxeres i tallers de tramvies (1877-1979)
Centre Cívic de la Sedeta
(CI Sicília, 321)
Salvador Casacubertay Cía. "La Sedeta"» Textil
Centre Cívic Cotxeres de Sants
(CI Sants, 79-83)
Reaprofita part de les cotxeres
del tramvia de Barcelona a Sants
Centre Cívic Casa del Rellotge-Ia Cadena
(Pg. de la Zona Franca, 116)
Oficin. Soco Farrero y Cía. Galvanitzats deferro
Casal de Joves Transfonnadors -CAJB
(CI Ausiás March, 60)
Estació de subministrament electric
Centre Cultural les Corts (CI Masferrer, 32)
Part deIs tallers de FIAT Hispania
Centre Cívic l'Electric
(Ctra, Vallvidriera a les Planes, 98)
Restaurant L 'Eléctric, associat a 1'estaciá
del ferrocarril de les Planes de Vallvidriera'
Centre Cultural Casa Elizalde
(el Valencia, 302)
Oficines de Biada, Elizalde y Cía.
(motors d'aviaciá i automobils)
Casal de Joves Sant Andreu-SAT-Sant
Andreu Teatre
Cotxeres i dependéncies deIs tramvies i autobusos
Edifici Josep Pallach
(el Segre, 2)
Dependéncies administració municipal
Fabrica de confecció, construida el 1966

Districte de la ciutat

Any creació

Sant Andreu,
Sant Andreu

1982
1982

Gracia

1983

Sants-Monijuic

1984

Sants-Montjuic

1984

Eixample

1984

Les Corts

1986

Sarria-Sant Gervasi

Eixample

Sant Andreu

SantAndreu

1983-1986

1989

19909

1990
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Centre Cívic de Can Felipa
(CI Pallars, 277)
Installacions Central de Acabados Textiles
CATEX

Sant Martí

1984-1989

Centre Cívic el CoU
(CI Aldea, 15-17)
Dependéncies de 1'Editorial Bruguera

Gracia

1992

Nou Barris

1994

Sant Marti

1999

Sants.-Monljulc

2000

Sant Andreu

2002

Ateneu Popular de Nou Barris
Antiga planta asfoltica

Centre Cultural la Farinera
(Gran Vía de les Corts Catalanes, 837)
Dependencies de 1'Harinera San Jaime

Biblioteca Vapor VelI de Sants
Estructura del Vapor Güell, Ramis y Cía. (textil)

Centre Cultural Can Fabra
(CI Segre, 24-32)
Part d'Hilaturas Fabra y Coats

Centre de Formació Experiencial Can Jaumeandreu
Fabrica textil Escubós i Arañó, datada des del
1857 i coneguda com el Vapor de Llana

Sant Marti

2002

Fruit d' aquestes actituds, en aquells anys altres administracions públiques, com
la Diputació de Barcelona, concreten la recuperació d' edificis industrials com a
equipaments culturals i educatius com ara l'antiga fabrica Batlló, dissenyada per
Rafael Guastavino. Tot i ser un exemple pioner de recuperació, realitzada alllarg
de la década dels vint del segle xx, com a escola industrial, ara esdevindrá aulari
de diverses escoles universitáries, També a través de l'acció de la Generalitat de
Catalunya i l' Ajuntament de Barcelona, l'editorial Montaner y Simón es
convertirá en un nou museu com a seu de la Fundació del pintor Antoni Tapies.
L' embranzida olímpica va permetre la continuítat d' aquesta política de
recuperació d' espais industrials i la seva reutilització com a equipaments. És el
cas de Can Farrero, a la Zona Franca, una antiga fabrica de galledes i estris de
zinc, amb la creació del Centre Cívic del Rellotge; el Centre Cívic de Can Felipa,
a l'antiga empresa CATEX (Central de Acabados Textiles);'? el Centre Cívic del
Coll, a la seu de l' antiga Editorial Bruguera," i la recuperaeió d' algunes pedreres
de la ciutat eom a pares, com el de la Creueta del Coll, el dels Tres Turons o del
Fossar de la Pedrera, a la muntanya de Montjuíc. Altrament algunes instal-lacions
esportives dels Joes han permés la reconversió d'espai de patrimoni industrial; és
el eas del poliesportiu que localitzem a l' estació de ferrocarrils del Nord.
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La recuperació continua a hores d' ara amb projectes que des de la segona meitat
de la década dels noranta s'han posat en marxa i que complauen els llargs anys
de lluites i peticions deIs ciutadans. En són exemples clars 1'equipament cultural
que se situa a la Farinera de Sant Jaume al Clot, la rehabilitació del Vapor Vell de
Sants com a biblioteca i escola pública, l'ordenació com a centre cívic i escola
pública de 1'illa ocupada per l'empresa Fichet al Fort Pius o la que s'ha de fer al
solar que deixaven les cotxeres d'autobusos de carrer Borrell, al barri de Sant
Antoni, on avui hi ha un poliesportiu i un centre cívic, inaugurat el gener de 2002.

4. Ámbit privat: reconversió silenciosa
També hi ha hagut una recuperació que ha traspassat l'ámbit públic i que té
exemples d'actuació en el sector privat, amb casos com el pioner del 1987,
representat per la rehabilitació de bona part de l'antiga Manufacturas Serra i Balet
a Sants com a espai poliesportiu del Club Esportiu Mediterrani o el de l' Ateneu
de NouBarris, inaugurat el 1994 sobre l'estructura d'una planta asfáltica i gestionat
per un conjunt d'associacions de la zona que ha esdevingut un centre especialitzat
en circ i element de dinamització de la zona." També ho és el de la utilització,
des del 1993, d'una antiga fabrica de sabates com a empresa de postproducció
audiovisual al carrer Mozart de Gracia." O els més recents, com el del nou centre
cultural de la Fundació "la Caixa" a la fabrica textil Casarramona, probablement
un dels rnillors exemples del modernisme industrial a Catalunya.
Inaugurada l'any 1913, el mateix any de la mort del seu propietari, Casimir
Casarramona, la fabrica es va tancar el 1920. El 1963 la Caixa de Pensions va
comprar la fabrica, que va cedir al Ministeri de Defensa, el qual la va fer servir
de caserna de la policia i cavallerisses. Tot i el deteriorament, el 1976 es va declarar
Monument Historie Nacional.
No ha estat fins al 1999 que la fundació de l'entitat financera ha decidit instal·larhi un gran complex cultural amb ámplies sales d'exposicions i com a espai per a
les seves col-leccions d'art contemporaní."
Un altre cas de recuperació ha estat
el que s'ha fet sobre espais amb antics usos ferroviaris i de serveis de la nova
universitat pública Pompeu Fabra.
La reconversió del Vapor de la Llana al carrer Perú, al Poblenou, transformada
per Barcelona Activa, l' empresa municipal de promoció d' ocupació, en un centre
de formació experiencial i ocupacional, ha estat el darrer exemple d'una llarga
trajectória reconversora.
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Anys a venir, hem de veure la reconversió de la fabrica textil de Ca l'Aranyó
amb una primera proposta per encabir-hi un museu de la moto i ara eix d'una
proposta de centre dedicat a la indústria audiovisual al bell mig del pla urbanistic
del Poblenou 22 @, que finalment esdevindrá el futur Campus Audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra, o I'ámplia reconversió del complex industrial de Can
Saladrigas, al bell mig del Poblenou, demanat com a equipament polivalent per
les entitats veínals d'aquella zona. Malgrat aquests exemples, la majoria de les
accions en l'ámbit privat han estat poc destacades pel que fa a embalum constructiu,
ja que totes s'han fet sobre petites peces inserides dins la trama urbana.
Els exemples són nombrosos i es localitzen dispersos per la geografia urbana.
Aixi, tenim la reutilització de part de l'antiga fabrica Alchemika al barrí de
Navas com un dels centres d'una cadena de ginmasos; la recuperació d'antigues
fabriques com a escoles o centres de formació: és el cas de l'Acústica Electrónica
Roselson al barrí del Congrés com a escola d'idiomes; l'editorial Seguí a Gracia
o la fabrica de puntes de Paris, després distribuídora de llavors i eines agricoles
Moreno Olivella al carrer Parlament; la compra de l'antiga fabrica de galetes Manso
per part del Goethe Institut per instal-lar-hi la seva seu a Barcelona, i la recuperació,
el 1996, de l'antiga fabrica José Canela y Cía., dedicada a la serralleria industrial,
per part de l'Institut Catalá de Tecnología, escola de formació empresarial i técnica,
com a seu, oficines i aulari.
Fins i tot localitzem algun cas d' ocupació continuada d'una fabrica com a espai
d'entitats civils que, malgrat el deteriorament fruit d'una situació urbanística
precaria, perviu en el temps. És el cas de l'antiga fabrica de gel Industrias
Frigoríficas del Mediterráneo al carrer Ginebra de la Barceloneta, que va donar
cabuda a l'associació de veíns i actualment al grup de diables del barrí. En aquest
cas es tracta d'una propietat municipal que s'ha cedit a l'ús cívic davant les
necessitats d'una zona.
Altrament, des del sector privat s'han articulat diverses propostes que uneixen
espai professional i activitat cultural o educativa associada. És el cas de la fabrica
de pintures Ivanow, construIda el 1957, adquirida per l'arquitecte Xavier Basiana
per encabir-hi el seu estudi professional i crear un centre cultural.
La rehabilitació de l'antiga fabrica d'indianes Ricart i l'empresa Riva y García,
ambdues al carrer de les Tapies, com el centre ocupacional Can Xatarra.
Recentment, la fabrica Ricart, una de les poques que queden dempeus al Raval,
ha estat integrada dins un complex poliesportiu de nova factura, i part de les seves
instal-lacions allotgen les oficinesde Consell Comarcal del Barcelonés i de
l'empresa municipal REGESA.

214

Nous usos

PER A ANTICS

ESPAIS

INDUSTRIALS

En una línia semblant d'actuació d'altres arquitectes i professionals liberals
dedicats a la creació, s'han rehabilitat antigues fabriques: és el cas del Vapor Llull,
recuperació duta a terme per Cristian Cirici i Carles Bassó i guanyadora del premi
Ciutat de Barcelona d'arquitecturadeI1998; la de l'arquitecte Joaquim Prats, que
ha fet el mateix amb una antiga farinera, La Estrella, situada al carrer Valencia, i
les oficines i centre de formació de l'empresa de seguretat ESABE a la farinera
Gili, tots tres exemples situats a l'antic districte industrial de la ciutat, Sant Martí.
En aquest mateix districte, amb un ampli teixit industrial fruit de la seva evolució
histórica i socioeconómica, ara en procés de transformació, l'existéncia d'aquests
locals ha fet que col-lectius d'artistes, creadors, grafistes, dissenyadors, etc. s'hi
instal-lin per treballar, pero també per viure de forma més o menys permanent, fet
que ha motivat l'aparició d'espais de treball i d'exposició artística, amb casos com
el d'una antiga fabrica de borra de llana posteriorment agroalimentária, avui
rebatejada com Palo Alto, seu de treball, entre d'altres, del dissenyador Xavier
Mariscal, espai de formació de la Winchester School of Art i seu d'empreses
multinacionals de dissenyadors o de gestió del coneixement i plató esporádic de
cinema i televisió."
Aquesta acció formativa i professionallligada al món de les arts plástiques té
exemples destacats en Hangar, al' antiga fabrica de filats Ricart. Inaugurat el juliol
del 1997, és un centre que s'autodefineix creat per la comunitat artística i des de
la comunitat artística, per donar resposta als canvis generats en el terreny de la
creació i de la producció cultural i artística que s'observen en l'ámbit internacional.
Els antecedents d'aquest centre cal buscar-los al comencament dels anys vuitanta,
moment en que la Federació Sindical d' Artistes Plástics de Catalunya (antic nom
de l'Associació d' Artistes Visuals de Catalunya,AAVC, i actual gestora del centre)
va reclamar a l' Ajuntament de Barcelona de poder utilitzar els antics magatzems
generals del port (l'actual Museu d'História de Catalunya). La celebració dels Jocs
Olímpics i les profundes transformacions urbanes que els van acompanyar havien
canviat la ciutat. EIs preus de lloguer i de compra d'habitatges o d'espais de creació
s'havien disparato Des de l'any 1994, l' AAVC havia plantejat, seguint un corrent
molt comú al món occidental que destinava a finalitats culturals edificis que havien
tingut una funció industrial, la necessitat de solucionar aquest problema
condicionant edificis en desús com a tallers d'artistes."
Aquesta proposta s'ha mantingut, de manera més o menys continuada i sempre
subjecta als canvis de propietat i urbanístics, a la fabrica textil de La Escocesa, al
carrer Pere IV del Poblenou; a les naus de l'empresa de serveis industrial s
Saladrigas Freixa, creada el 1860, al carrer Joncar, o El Submarí, a una antiga
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indústria al carrer Fernando Poo. Uns referents artístics que han fet que l'exemple
s'exportés a altres zones de la ciutat, tot i que de manera conjuntural, com va ser
el 1996 amb una mostra d'interiorisme i decoració desenvolupada a l' antiga fabrica
Tejidos Pueyo, al districte de Sama.
Una experiencia que combina aquests propósits artístics i els productius en el
camp de les noves tecnologies multimédia és l' espai@Kubik, al carrer Luis Antúnez
de Gracia.
El novembre del 1994 la tercera planta d'un edifíci industrial de Gracia que
era una empresa textil majorista -segona planta- i una fábrica de xocolata i caramels
-primera planta-, és llogada per un grup inicial format per una agencia de
comunicació, un pintor i el seu taller, uns arquitectes i un consultor i uns llicenciats
recents en Económiques. Aquests comencen a pensar en la idea de projectes
multidisciplinaris, en els quals participa tothom. El desplegament conceptual del
nou espai determina una nova fórmula per entendre la reutilització dels espais fabrils
en el context digital, ja que incorpora nous processos organitzatius, noves fórmules
de treball, entroncant amb les noves tendéncies del management empresarial.
Aquests conceptes són:
- L'única estrategia possible és la innovació.
- La tecnologia és una oportunitat.
- La complexitat és un repte.
- La col-laboració és la millor dinámica per multiplicar resultats.
@kubik esta formada per setze organitzacions de disciplines diferents:
arquitectura, consultoria, cooperació i desenvolupament, pintura, cine, estrategia
i disseny de webs, periodisme digital, disseny industrial, promoció musical,
fotografía, relacions públiques, publicitat, serveis lingüístics i joieria. La majoria
de les empreses estaven relacionades amb el món de la cultura i la creació, utilitzen
intensivament les noves tecnologies i estan constituídes principalment per gent
jove.'?
Paral-lela a aquesta explotació, ha sorgit cada cop amb més forca la reutilització
com a lofts de molts d'aquests espais que combinen l'área de treball amb I'área
d'habitatge. Especialment signifícatiu és el volum d'aquestes operacions a Sant
Martí, tot i que en altres districtes de la ciutat s'ha iniciat una tendencia a recuperar
espais industrials com a habitatges; és el cas de l' Algodonera Canals a la Sagrera,"
els antics magatzems i dípósit de vehicles de la Seat a la playa Cerda, els laboratoris
Wassermann al districte d'Horta-Guinardó o la fabrica de cartes Comas y Ricart
a Ciutat Vella. Aquesta tendencia, portada als máxims criteris de rendibilitat, fa
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que els nous propietaris deIs terrenys industrials optin per la destrucció de la fabrica;
és el cas de Cristalleries Planell a les Corts, la foneria tipográfica Neufville a Gracia,
ambdues incorporades en el seu moment en els precatálegs de patrimoni dels seus
districtes respectius. En aquest sentit, recentment han desaparegut algunes fabriques
encara dintre del nucli urbá per treure les plusválues d'aquests solars; són els casos,
ja manifestats, de la Philips, antiga fabrica de Lámparas Z, a la Zona Franca, o
d'Industrias Titán, al Poblenou, o Bayer, a l'Eixample barcelonÍ.

Notes
1. Séquia documentada des del segle x que recollia les aigües subálvies del riu
Besos i servia per regar les ámplies extensions de conreu de la zona est del Pla de
Barcelona, i també subministrava l' element hídric al teixit preindustrial de la ciutat
(adoberies, molins, blanquers, etc.).
2. Per conéixer en detall alguns casos de recuperació, cal consultar:
BASIANA, X.; CHECA, M.; ORPINELL, J.; 2000. Barcelona, la ciutat de les
fabriques. Barcelona; i DIVERSOS AUTORS (2003). Poblenou. La fabrica de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona-IMU.
3. HUERTAS CLAVERlA; ANDREU, M. 1997. Barcelona en lluita. FAVB,
p.70.
4. Op.cit., nota 2, p. 79.
5. Op. cit., nota 2, p. 82.
6. LARRlPA, S. "Plataforma Salvem l'llla Myrurgia. Tres mil veíns
adherits". Tot Claror, 23.
7. Sobre aquest espai cal consultar: CHECA, M.; GÜELL, A.. 2000. "Can
Saladrigas. De complex fabril a equipament social". ¡CARIA, Papers de l'Arxiu
Historie del Poblenou, núm. 5.
8. Equipament de 400 metres quadrats rehabilitat entre el 1983 i el 1986 per
l'arquitecte Francesc Pemas Galí.
.
http://www.casa-sl.es/spa/ casa.html.
9. Aquest any van ser inaugurats uns bucs d'assaig musical i el SAT,projectat
per David Barrera. Aquest últim va tancar el 1997. L' edifici va ser enderrocat l' estiu
del 2000 per construir-hi un complex de cinemes i un nou teatre.
10. CHECA, M.; OLONA, J. 1999. "Can Felipa, de fabrica a centre cívic".
¡CARIA, Papers de 1'Arxiu Historie del Poblenou, núm. 4.
11. MONCUNILL, G 2000. "EIs centres cívics completen l'oferta cultural".
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. Més informació
l!cag¡Üi· iation, Transhalles
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Europe.

AUTORS.

2002. Factories of

13. L'empresa

es diu Montaje de Mozart,
:/Iwww.montajedemozart.comldefault.htm.
14. L'edifici ha estat completament reformat i adaptat per Francisco Asarta,
respectant la seva aparenca formal, no l' estructural.
15. DIVERSOS
AUTORS.
2003. Poblenou, la fabrica de Barcelona,
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Per conéixer en detall el carácter conceptual
de Palo Alto cal consultar:
CARRERA,
M. 1991. Analisi dels espais

multidisciplinaris a Barcelona. Noves formes d'organitzaciá per a joves
professionals i creadors. Barcelona: tesina de llicenciatura, MBA-ESADE.
Es troba a: http://www.festes.org/manel/docs/tesinaJindex.htm.
16. Més informació a http://www.hangar.org/.
17. CARRERA, M. 1998. "Noves formes d'organització per ajoves
professionals: l'experiéncia @kubik". Butlletí SI (Societat de la Informació),
marc.
Es troba a:
http://www.gencat.es/csilcat/noticies/si_butlletilbutlleti/columnaI7.htm.
També es pot consultar:
CARRERA,
M. 1991. Analisi dels espais

multidisciplinaris a Barcelona. Noves formes d'organitzaciá per a joves
professionals i creadors. Barcelona: tesina de llicenciatura, MBA-ESADE.
Es localitza a: http://www.festes.org/manelldocs/tesinaiindex.htm.
18. CHECA, M. 1997. "La reutilització del patrimoni industrial com a
habitatges. L' Algodonera Canals o Can Mestres, Barcelona". Butlletí de
I'Associació del Museu de la Ciencia i la Técnica i d'Arqueologia Industrial de
Catalunya, núm. 33.
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