
Innauguració fàbrica tèxtil “Sobrinos de Juan Batlló S.A.”
Ciutat fabril amb més de 2000 treballadors. Eix vertebrador de la trama urbana de La Bordeta. El barri esdevé la cuna 
del moviment obrer : fort teixit de moviments socials (ateneus, parròquies, cooperatives, sindicats i societats obreres)
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Actualitat

Exili Família Batlló i accionistes
Col·lectivització de la fàbrica: els comitès es fan càrrec de la producció, es modernitza la maquinària i la fàbrica es 
torna més competitiva i productiva. A l’acabar la guerra civil, tornen els propietaris de CB i amb ells la repressió, els 
consells de guerra i els fusilaments.

Julio Muñoz Ramonet compra Can Batlló
Era un dels homes més influents de la Barcelona franquista.

Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Barcelona
Enderrocament de cases i construcció de “pisos pantalla”. Sants queda afectat per l’obertura del primer cinturó 
(Rondadel Mig) que fractura del teixit urbà. Provoca una forta mobilització veïnal contra els desallotjaments i ender-
rocaments de vivendes, comerços i indústries. Els veïns de Sants encapçalen les crítiques al Pla.
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La fàbrica tèxtil Can Batlló tanca
Revisió del Pla Comarcal (germen de l’actual PGM). Es treu tota la maquinària i es lloguen els espais a diferents em-
preses. Es converteix en una “ciutat dels oficis” amb més de 200 empreses i 2000 treballadors als anys 70.

Creació centre social de Sants
En el context d’efervescència social i agitació política, sorgeix el Centre Social de Sants: origen en l’aparició de les 
primeres Comissions de Barri.

Campanya sensibilització sobre els equipaments del barri
Centrada en l’exposició fotogràfica “cop d’ull a Sants” s’exposava com la revisió del Pla Comarcal afectava al barri i 
quines mesures es podien adoptar al respecte. Es reafirma que CB és el recurs més important del barri i un espai 
a recuperar.

Assamblea de veïns
Després de l’aprovació del PGM es convoca una assamblea de veïns afectats per la revisió del Pla Comarcal.

PGM. Nova qualificació del terreny
L’oposició veïnal, l’arribada d’un nou alcalde més conciliador i el cicle econòmic més recessiu ajuden a que CB quedi 
qualificat com a zona verda i d’equipaments pel PGM (incorporant propostes de counter-planning com Les Cotxer-
es,la plaça de Sants, l’Espanya Industrial o el Vapor Vell).  
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Tancament Espanya Industrial  
Definitiva desaparició de les indústries de Sants, restant així grans superfícies de terreny buides. Als anys 80, amb 
l’època de recessió econòmica, hi ha la voluntat de recuperar espais públics de petita escala i millorar els barris més 
desatesos.

Olimpíades. Transformació nord-est Barcelona
La nominació de les Olimpíades innaugura una fase de grans projectes de ciutat, on Sants i La Bordeta no entren en 
acció: Pla de Vies (1986), el Pla d’Àrees de Nova Centralitat i els projectes relacionats amb els Jocs Olímpics.

Transformació Gran Via
Pla de transformació de la Gran Via al seu pas per L’Hospitalet. Es crea una nova centralitat econòmica que suposa 
la revalorització del sòl. Els propietaris de Can Batlló vislumbren les possibilitats d’obtenir beneficis transformant la 
fàbrica en un recinte de vivendes, però el llarg temps d’espera per la requalificació del terreny porta al tancament 
de moltes empreses. Can Batlló deixa de ser un centre productiu.

Transformació nord-oest Barcelona
Un cop passada la “ressaca olímpica”, a partir de la segona meitat dels 90, comença una altre intensa transformació 
del nord-oest de la ciutat: Front Marítim, Diagonal Mar, Fòrum, 22@bcn, Glòries, Sagrera...

Can Batlló segueix sent un ecosistema fabril, amb nombrosos treballadors encara en actiu
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Proposta de modificació del PGM. Augment de la zona edificable
- Permet a Gaudir construir 600 pisos i un hotel a la Gran Via.
- Permet a l’Ajuntament: financiació per obres de renovació urbana i els equipaments plantejats pels veïns. Els veïns 
veuen el final del túnel.

Les obres no arranquen perquè la immobiliària Gaudir no accepta les condicions de l’Ajuntament. La ubicació es-
tratègica del recinte i el moment alcista del cicle immobilitari provoquen que Gaudir intenti negociar amb l’Ajuntam-
ent més torres de luxe. L’Ajuntament accepta l’augment del volum edificable, afegint la zona de La Magòria al projecte 
de CB i augmenta el número de pisos a construir fins a 1.300. Els veïns accepten a canvi de més equipaments i un 
compromís de reallotjament dels veïns afectats.

Abandonament del recinte per part d’empresaris, però obres posposades
S’aprova el MPGM (Modificació PGM). Amb l’arribada de la crisis i la caiguda del mercat immobiliari les obres són 
novament posposades. Tot i així, els empresaris van abandonant el recinte a causa del pla previst.

Creació de la Plataforma “Can Batlló és pel barri”
En una reunió veïnal es posa l’11 de juny del 2011 com a data límit a l’inici de les obres, coincidint amb el nou mandat. 
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Cessió bloc 11 i B1 
Quatre dies abans de l’1 juny 2011, l’Ajuntament fa cessió del Bloc 11 com a equipament i espai social i cultural 
de forma autogestionada als veïns. Pocs mesos més tard s’aconsegueix el Bloc 1, on hi havia l’antiga Margaret Astor.

“Pla Empenta” i inici dels enderrocs
El “Pla Empenta” de CIU va orientat a impulsar un nou model de ciutat basat en barris productius i autosuficients, 
que avanci a velocitat humana, en una metròpolis d’alta velocitat, hiperconectada i de zero emissions. Una de les 
línies del pla és la “Regeneració del sòl” que afecta a 11 espais urbans. CB-Magòria és una de les àrees prioritàries del 
pla, que preveu construir 1600 vivendes en els pròxims 12 anys. La immobiliària Gaudir és la principal propietària i 
una de les beneficiades d’aquest diner públic. Tot i així, el projecte segueix aturat, però comencen alguns enderrocs.

Autogestió versus paralització MPGM
Actualment els equipaments públics i torres Gaudir del MPGM estan congelats. Els veïns han començat un procés 
d’autogestió dels espais assignats a la Plataforma Salvem Can Batlló. 

Havent quedat fora de la cultura del totxo, del turisme i de la ciutat creativa, a CB pot dur-se a terme una fàbrica de 
creació social basada en una gestió comú dels espais apropiats.

Propietat Ajuntament
El gener de 2013 l’Ajuntament adquirí la propietat de bona part de Can Batlló. És un moment clau per intervenir 
decididament en el futur del recinte. 
Els últims empresaris que treballaven a les naus abandonen el recinte.

2011

2011

2013

2014

04. EL RECINTE
EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015


