
Al sector nord del recinte, els veïns ja han començat a tirar endavant activitats i equipaments autogestionats 
pel barri. L’estratègia d’aquest projecte pretén respectar aquest sector que està actiu i recolzar el treball de 
la Plataforma Can Batlló, impulsant l’activitat productiva del sector sud, actualment en estat d’abandonament. 
L’espai productiu es concentra a les naus del sector sud. Amb l’ocupació d’aquest sector al recinte coexistiran 
dos entorns amb usuaris diversos: el sector productiu, i els veïns que resideixen als habitatges i utilitzen els 
centres socials i equipaments.

La macla dels dos entorns planteja un àmbit d’interacció entre ells, que caldrà definir de manera que 

permeti la convivència dels dos escenaris i crear sinèrgies entre ells.
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. Generació de “l’ÀMBIT MACLA”. L’espai lliure i la Nau 17

A més de l’espai lliure que conforma l’entorn d’aquest “espai macla”, apareix la Nau 17, una edificació dels 
anys 40, on es materialitza l’estratègia del projecte, encabint-hi programes que facilitin la convivència entre 
els dos àmbits: el social i el productiu. 

A nivell programàtic, es plantegen espais comunitaris, (amb bar-restaurant, menjadors i espais polivalents) que 
puguin utilitzar tots els usuaris del recinte, tant els treballadors com els veïns i ciutadans que habitin les naus. 
A més, serà el centre logístic del recinte, on es gestionaran totes les empreses. 

Es planteja un model flexible que pugui transformar-se al llarg del temps, adaptant-se als requeriments del 
moment, entenent que tot està en constant evolució, i les necessitats són sempre canviants.

. Nau 17. Generació d’una nova façana

Es genera un nou element per tal de facilitar la convivència entre l’espai lliure i l’edifici, ja que permet salvar 
el canvi de cota existent actualment, a més de la relació interior-exterior. 

Aprofitant l’arquitectura d’aquesta nova façana, es dota de funció passadís per a connectar la resta de l’edifici,  
i té una funció bioclimàtica de pre-escalfament de l’aire interior a l’hivern. 

. FILTRE INTERIOR-EXTERIOR
A més de connectar visualment l’interior amb l’espai públic, farà funció de jardí a l’hivern i porxo a l’estiu. Els 
seus 9 metres d’amplada permeten que s’hi desenvolupin activitats a l’interior.

. SALVA EL CANVI DE COTA
Es facilita l’accés mitjançant entre un costat i l’altre de l’edifici, mitjançant escales i rampes per a persones 
amb mobilitat reduïda.

. PASSADÍS
Comunica els espais interiors

. BIOCLIMÀTICA
A l’hivern es concentra la calor i augmenta la temperatura a l’interior de les naus, disminuint així el consum 
energètic en calefacció. A l’estiu permet obrir la façana i ventilar, a més de disposar d’un sistema de toldos i 
vegetació que generaran un ombracle.
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