
 

Nota de premsa
 17 de juny de 2010

 
 
 

 
 

www.bcn.cat/media   

 

COMENÇA  LA  CONSTRUCCIÓ  DELS 
PRIMERS  EQUIPAMENTS  A  L’ANTIGA 
FÀBRICA  ALCHEMIKA  AL  DISTRICTE  DE 
SANT MARTÍ  
 
 
 La inversió total d’aquesta important actuació serà de 20,7 milions.  
 En aquest moments s’inicien les obres de l’escola bressol, centre de 

barri i estructura de la biblioteca. La inversió corresponent a aquesta 
fase de l’actuació és 
de 6 milions. 

 

 L’equipament  de  l’antiga  fàbrica 
Alchemika  ubicada  al  carrer  del 
Guinardó  ha  començat  ja  a  donar 
les  seves  primeres  passes.  La 
construcció  dels  primers 
equipaments comença tot just ara.  
Uns  equipaments  que  seran  dels 
més grans i complets de Sant Martí 
i,  alhora,  dels  més  esperats  pels 
veïns.  Fins  ara  s’havien  fet  obres 
de deconstrucció de  la fàbrica  i de 
preparació del solar. En aquests moments ja han arrencat les obres de l’escola bressol, del centre 
de barri  i  l’estructura de  la biblioteca. La construcció d’aquesta  fase d’equipaments  suposa una 
inversió de 6 milions d’euros, als quals cal afegir 2,6 M€ corresponents a les obres d’instal∙lacions, 
tancaments interiors i acabats de la biblioteca, que es licitaran en breu. 
 
Les  actuacions  d’adequació  d’aquesta  fàbrica,  amb  60  anys  d’antiguitat,  les  executa  l’empresa 
municipal BIMSA. En l’edifici està prevista la construcció una residència per a gent gran i un centre 
de  dia  que  dependran  de  la Generalitat,  una  escola  bressol  que  gestionarà  l’Institut Municipal 
d’Educació  (IMEB), una biblioteca de barri depenent del Consorci de Biblioteques de Barcelona  i 
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un centre de barri que s’atendrà des del mateix 
districte.  Tots  aquests  equipaments  donaran 
servei als barris del Clot  i Camp de  l’Arpa en el 
Districte de Sant Martí  i suposaran una  inversió 
global de 20,7 M€. 
 
La  residència  per  a  persones  grans  tindrà  98 
places,  i  les del centre de dia seran 30.   Aquest 
equipament  està  finançat  per  la  Generalitat, 
mitjançant un conveni signat amb l’Ajuntament, 

amb una inversió prevista de 10,8 M€ i amb una superfície construïda 5.820,17 m2.  
 
Pel que fa al centre de barri, orientat a la cohesió social i a la millora de qualitat de vida del veïnat, 
tindrà una superfície construïda de quasi 929,19 m2. La biblioteca comptarà amb una superfície 
construïda de 2.783,92 m2 distribuïda en tres nivells. 
 
Un dels equipaments emblemàtics d’aquest nou complex serà  l’escola bressol per nens de 0 a 3 
anys. Tindrà 6 aules de 45 m2 amb accés directe al jardí i terrasses en un únic nivell. La superfície 
construïda serà de 1.004,62 m2. 
 
 
 
 
 


