
CATALÀ

Accessos

Metro. Línies 1, 2 i 3 (Catalunya i Universitat)
FGC. L6, L7, S1, S2, S5, SS5
RENFE

Bus: 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 37, 41, 42, 50, 
54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 
121, 141, H12, Aerobús

Parkings: Pl. Castella, Carrer dels Àngels i 
Pl. de Catalunya.

El CCCB és un consorci de:

C/ Montalegre, 5 08001 Barcelona / T 93 306 41 00  / www.cccb.org ©
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BREU HISTÒRIA  
DE LA CASA DE CARITAT

El CCCB està situat en un indret de llarga història: una es-
glésia del segle XII que es va convertir en el convent de mon-
ges de Montalegre al segle XIII i més tard en seminari conci-
liar dels jesuïtes al segle XVI. Al segle XVIII s’hi va instal·lar 
un quarter militar i un correccional. Finalment, l’any 1802, 
el rei Carles IV va autoritzar la creació d’un establiment 
benèfic, l’hospici de la Casa de Caritat per a l’acolliment de 
la població més desafavorida. Amb el temps, la Casa de Ca-
ritat es va autofinançar i va obtenir ingressos de fonts molt 
diverses organitzant rifes, balls de màscares, curses de braus 
i també fabricant productes de primera necessitat: galetes, 
agulles, pisa, fideus, cotó, espardenyes, roba, etc. Una de les 
activitats més rendibles va ser la concessió municipal del 
servei funerari el 1838 i especialment la creació d’una de 
les impremtes més importants de la ciutat. Aquest sistema 
d’autofinançament es va aconseguir impartint l’ensenyament 
d’oficis especialitzats (fusteria, ferreria, impressió, pastisse-
ria, sabateria, etc.) dins la mateixa Casa.

L’any 1868, l’establiment va passar a dependre de la Diputa-
ció Provincial de Barcelona, gràcies a la Llei de beneficència 
pública de l’any 1853; en canvi, durant el breu període de la 
Generalitat republicana (1932-36), la Casa de Caritat va de-
pendre exclusivament del Govern català; llavors s’hi van apli-
car millores significatives, especialment en el tracte als asilats 
i en la laïcització del personal docent. La Casa de Caritat va 
deixar de funcionar l’any 1957, amb el trasllat i la inauguració 
d’una nova seu al barri de la Vall d’Hebron (Llars Mundet).

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA  
DE BARCELONA (CCCB)

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona és una 
institució multidisplinar, amb un programa d’exposicions, 
música, dansa, cinema, cursos, debats, conferències i iti-
neraris urbans. Un centre productor, receptor i difusor 
d’idees i propostes culturals diverses vinculades a la con-
temporaneïtat. Un espai dedicat molt especialment al fe-
nomen urbà, atès que la ciutat ha esdevingut el catalitzador 
social, urbanístic i cultural del nostre temps. Una platafor-
ma per a l’experimentació artística i creativa, que busca 
nous llenguatges i noves fórmules expositives i expressives.

L’EDIFICI DEL CCCB

 
El recinte de l’antiga Casa de Caritat ocupava un gran en-
tramat d’edificis bastits en èpoques diferents, que havia 
arribat a allotjar més de dues mil persones. L’edifici actual 
ha conservat l’estructura original de tres ales disposades en 
forma d’U al voltant d’un gran pati central: el “Pati de les 
Dones”.

El projecte de remodelació es va iniciar l’any 1991 i va 
substituir l’ala nord per un cos prismàtic de trenta metres 
d’alçada: una façana de vidre que ha esdevingut un mirall 
del paisatge urbà i un mirador sobre la ciutat. La façana ex-
terior del carrer de Montalegre i les del pati conserven la de-
coració d’esgrafiats i aplicacions de majòlica realitzades en-
tre els anys 1926-1929. Pel que fa als elements constructius 
característics de l’obra original, també es preserven les voltes 
de maó de pla i els pilars de pedra. L’edifici disposa d’un total 
de 15.000 m² segons el projecte que van portar a terme els 
arquitectes Helio Piñón i Albert Viaplana, que va merèixer 
els premis FAD i Ciutat de Barcelona d’Arquitectura l’any 
1993. El 2011, el CCCB va incorporar un nou edifici, el Tea-
tre CCCB, antic teatre de la Casa de Caritat, rehabilitat pels 
arquitectes Elies Torres i Martínez Lapeña.


