
. situació actual del recinte 

PLANTA ESTAT ACTUAL   E 1:1500

. bloc 17 i entorn. estat actual

L’11 de juny de 2011, nom del nou carrer que permet atravessar el recinte, va marcar un 
punt d’inflexió al procés de Can Batlló. Des d’aleshores, els veïns han demostrat que és 
possible el treball comunitari, autogestionat, la recuperació d’espais i el seu ús. Gràcies a la 
lluita del barri, actualment els blocs 11, 12 i 9 estan en ús amb múltiples activitats.

Les persones que estan vivint tot aquest procés són conscients que la mateixa situació es 
repeteix en molts espais de la ciutat, i insisteixen en què és una oportunitat per demostrar 
que és possible generar espais urbans d’una manera diferent de la que s’ha estat fent fins 
ara, i beneficia el barri, els usuaris i els propietaris. “Si el Bloc 11 és una microsituació dins del 

procés de Can Batlló, Can Batlló pot ser una microsituació dins el procés de Barcelona.” Marc 
Dalmau. Sociòleg urbà i veí cooperativista.

“En tiempos de recesión surge la necesidad de esta amalgama de conexiones, de ideas de 

trabajar conjuntamente y alejarnos de esa figura de El gran creador solitario.” Ethel Baraona. 
Arquitecta

Fins fa pocs anys el recinte funcionava com una verdadera “Ciutat dels Oficis”, no havia 
estat pensat com a tal, però oferia una gran varietat de locals disponibles; grans, petits, en 
planta baixa o en alçada, afavorint la convivència d’una gran diversitat de negocis, com la 
fusteria, l’enginyeria, l’electrònica, la metal·lúrgia, la cosmètica, les arts i l’educació.
L’Ajuntament i la Generalitat necessitaven un polígon “net d’empreses” per a poder dur a 
terme el seu pla urbanístic, i això ha suposat la marxa de les empreses i ha provocat que 
centenars de locals quedessin buits i sense ús. 
En la cojuntura actual de crisi econòmica i industrial, el planejament institucional queda ob-
solet i cal plantejar-se un ús diferent d’aquests espais, més adient a la realitat prevista per als 
propers anys, és a dir, espais petits i de dimensions mitjanes on puguin instalar-se projectes 
diversos, per a autònoms, artesans i petites i mitjanes empreses, de manera semblant al que 
hi ha hagut les últimes dècades.

El carrer 11 de juny de 2011, amb dinars 
populars els dies de treball i diferents ac-
tivitats d’oci que s’hi produeixen

Membres de la Plataforma Can Batlló és 
pel Barri treballant en espais recuperats, 
al taller d’infraestructures i als horts.

06. EL RECINTE
RECONEIXEMENT DEL LLOC II

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015

Vista aèrea del recinte en l’actualitat, des de la Gran Via.

Carrer 11 de juny

Bloc 11

Bloc 9 Bloc 12

. Actualment hi ha 3,6 hectàrees d’espai lliure. Si es compara amb la superfície amb la de Plaça 
Catalunya [2,2 ha], s’aprecia que no cal enderrocar més naus per tal de tenir més superfície, sinó 
que cal una millora de la configuració d’aquest espai.Vista aèria dels resultats de l’ordenació del recinte continguts en el PGM del 2006.

Pla vigent. Projecte Gaudir   

El projecte respon als interessos de la immobiliària privada, conseqüència de la transfor-
mació de la Gran Via a partir dels nous pols de pressió. Es podria enquadrar perfectament 
en la culminació de la urbanització i homogeneïtzació bussiness oriented de l’eix Gran Via 
o de l’entrada sud a Barcelona.

A més d’enderrocar la major part del patrimoni industrial del recinte, el projecte preveu 
uns mil sis-cents habitatges de luxe, incloent-hi zones privades amb jardins, piscines i locals 
comercials, els quals suposarien l’arribada de nous residents amb rendes més altes compa-
rades amb les dels qui avui habiten el barri. Un cas clar d’elitització i gentrificació.

Plànol de la proposta urbanística de la modificació del PGM de Can Batlló-La Magòria, projectada per l’equip d’arquitectes Batlle i Roig, 2006
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Eliminació de l’espai de l’antiga estació de La MagòriaHabitatges de luxe >> gentrificació del barri

Escala desproporcionada del carrer amb el barri
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