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La Biblioteca Camp de l’Arpa Caterina Albert forma part del nou
conjunt d’equipaments Alchemika,
juntament amb l’Escola Bressol Camp
de l’Arpa, el centre de barri Espai
Alchemika i la futura residència per a
gent gran.
Història
La fàbrica de plàstics “Alchemika”,
ocupava part de l’antic conjunt
industrial tèxtil Bonaventura Costa
Font. El conjunt, que conformava
dues illes, és obra de l’arquitecte
Francesc Mitjans y fou construït entre
1948 i 1950. Cap a finals dels anys
50 s’inicia un seguit de reformes i
reestructuracions de l’espai interior de
les naus originals i diverses indústries
s’instal•len al complex, entre elles la
fàbrica Alchemika, que va funcionar
fins a mitjans dels anys 80. El Pla
General Metropolità de 1976 ja preveia
la transformació del complex industrial
Costa Font en illa d’equipaments però
no és fins el 1992 que es redacta
un Pla Especial que qualifica l’illa
delimitada pels carrers Indústria,
Guinardó, Trinxant i Pare Claret com a
equipament i determina l’obligatorietat
de conservar les seves façanes.
L’any 1987 es construeix l’escola
Balmanya situada a la cantonada del
carrer Trinxant, i el 2006 l’Ajuntament
de Barcelona adquireix la fàbrica
Alchemika amb l’objectiu de completar
el procés de reconversió de l’illa,
llargament reivindicat pels veïns del
Camp de l’Arpa, a través de la inserció
d’un programa de caràcter social i
divers: Biblioteca, Escola Bressol,
Centre de Barri i Residència + Centre
de dia.
Les preexistències
L’obligatorietat de preservar la façana
de l’edificació preexistent suposava
un condicionant que calia incorporar
des de l’inici en el procés d’encaix d’un
programa complex. La façana d’obra
vista amb sòcol de pedra i els grans
finestrals de proporció vertical i ritme
constant són una preexistència que
el projecte ha mirat d’integrar a través

