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1.Fàbriques de creació a Barcelona

LES FÀBRIQUES EXISTENTS
PROGRAMA / VOLUMETRIA / CONFIGURACIÓ

En aquesta comparativa de les Fabriques de creació existents, en trobem que 
la diversitat de tamanys es molt variant. La Nau Ivanow pro, es la segona més 
gran en superfície construïda. 

Les Sales Polivalents es configuren totes en Planta Baixa per a una millor ac-
cessibilitat al públic i per asfectes físics de preexistència dels edificis reouti-
litzats. 

El Bar es una peça clau, pero no sempre existent, que també es situa a Planta 
Baixa i pren importància com a espai coixí servidor a la resta de l´edifici.

Les oficines son variants, en funció de cada Fàbrica, i el tamany en compara-
ció a la resta de programa és mes reduit, ja siguin pensades desde un aspecte 
de absoluta gestió d´usos, com a espais per a vivers d´empreses, en aquest 
cas més amplis.

Els Tallers son en funció del programa que aspira cada fàbrica, la cuantitat 
d´aquests reemplaçarà altres possibles programes.

La sala d´Exposicions, variants com els tallers, també es configuren en planta 
baixa majoritàriament, facilitant un ús totalment públic.

L´espai public de la gran majoria d´aquestes fàbriques es tancat per una balla, 
impedint la visibilitat d´activitats i l´acostament del visitant . Així doncs quan la 
fàbrica està oberta per activitats lúdiques, l´acostament del visitant només serà 
per aquestes i de manera puntual, interrompent així l´interés per un equiament 
públic d´aquestes característiques. On l´intercanvi artistes-barri-visitant es ori-
ginàriament el que les manté obertes 24 hores.

USUARIS 

artistes

  col.lectius

  veinat

  visitant

TAMANY 

15-30m²

  100-400m²

ESPAIS CONNEXOS 

bar

   exposicions

   hall

   exterior

HORARI 

matí

   tarda

   nit

   24h

VOLUMETRIA 

Xm

   +5m

   +7m

LLUM 

natural

   artificial

INSONORITZACIÓ 

baixa

   mitja

   alta

ENERGIES RENOVABLES 

aigua

    climatització

    electricitat

NECESSITATS DELS USOS DEL
PROGRAMA EXISTENT

 Mercats

Circ

  Dança

  Música

  Arts Visuals

  Arts escèniques

 Festes del barri

  Bar

  Espais de Gestió interna

  Vivers d´Empresa

  Espais Multimedia

  Arts plàstiques

  Exposicions

  Gimnàs

  Biblioteca

  Sales de Grabació

  Sales d´Interpretació

Sales
Polivalents

Sales
Assaig

Office

Bar

Tallers

Expos

Altres

ESPAIS USOS

Les Fàbriques de creació de Barcelona es consoliden a partir a de la transfor-
mació d´espais en desús a nous espais generadors de cultura e inovació, situant 
creativitat i coneixament, en una posició important dins de la xarxa de creativitat 
de la ciutat.
Promogudes per l´ICUB i responent a la rehivindiació històrica per part dels artis-
tes, col.lectius i veïnat, per disposar d´espais ben condicionats per a la creació 
e investigació artística i a la vegada responent a la necesitat d´un espai docent 
per al barri.
L´objectiu es el desenvolupament de les aptituds artístiques com a intercanvi 
cultural, el foment del pensament crític, la investigació y les propostes de caràc-
ter lúdic.

INTRODUCCIÓ

Les estratègies urbanes existents per a la realització d´espais per a creatius i 
multidisciplinaris son 3.
 
IMG.1_ L´ocupació temporal de buits urbans a través de la a-legalitat o ocasio-
nalitat.

IMG.2_ L´ocupació indefinida d´un espai en desús amb un acord entre afectats.

IMG.3_ L´ocupació temporal d´espais molt grans industrials o petites cèl.lules  a 
partir d´un acord entre public/privat i/o particular.

En el cas de les Fàbriques de creació, l´estratègia urbana es gestionada des del 
sector públic, solars diversos amb antigues fàbriques rehabilitades o en camí 
de renovació, amb una ocupació indefinida, ovn es promouen espais productius 
convinats amb altres serveis que el barri rehibindica per la seva manca i on el sol 
és d´un preu moderat i es possible destinar una part de la intervenció al lloguer 

o compra de agens particulars.

ESTRATÈGIES URBANES EXISTENTS

IMG.1_ El festival d´arquitectura EME3, proposa temàtiques com el treball de re-
plantejament de vuits urbans a solars de barcelona, amb un objectiu de caràcter 
arquitectònic i/o artístic ocupantlo amb un tems limitat per fer-hi les intervencions.

IMG.3_ Col.lectiu d´artistes Nun Art, 
amb una gestió totalment autònoma, 
que decideixen llogar un edifici antic 
i autogestionar-lo amb aportacions ex-
ternes.

IMG.2_ La Nau Ivanow, iniciada amb 
una atuogestió de barri i entitats amb 
caràcter d´intercanvi cultural, dins 
d´un espai privat pero amb caràcter 

d´us públic.
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