
. Generació de les diferents zones         

Per tal que hi hagi una relació més directa amb l’espai lliure a la banda de la nova façana de l’edifici, aquest s’adapta a 
la cota de l’edifici. Tot i així, no caldrà afegir terres, ja que s’efectuen uns moviments de terres al recinte per tal de mil-
lorar-ne la seva configuració. Així que les terres utilitzades per a la zona de la nova façana provenen del propi recinte.
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12. PRIMERES ACTUACIONS
L’ESPAI LLIURE

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015

PLAÇA PÚBLICA D’ESCALA METROPOLITANA

ACCÉS PEATONAL METROPOLITÀ

ESPAI VERD DE GRAN ESCALA, PEL BARRI I LA CIUTAT

PLAÇA AUTOGESTIONADA. HORTS URBANS

ACCÉS SECUNDARI I CONTINUACIÓ DEL CARRER 11 DE JUNY

PLAÇA INTERIOR VEÏNAL

Superfície:3000m2x1m = 3000m3

Superfície:1200m2x1m = 1200m3

Superfície: 800m2x0,5m = 400m3

Superfície:1700m2x1m = 1700m3

Superfície: 600m2x1,5m = 900m3

Superfície: 4000m2x0,5m = 2000m3

Volum de terra requerida: 4600 m2 Volum de terra extreta: 4600 m2

Tot el projecte respecta les dinàmiques del barri. Però tot i així hi ha unes 
premises mínimes arquitectòniques que s’han hagut de preveure. En aquest 
espai de 1600 m2, situat enfront del què serà un equipament social per al 
barri, es deixa amb total llibertat com a procés d’urbanisme col·laboratiu 
en el qual la ciutat és pensada i construida directament des de la ciutadania, 
ja que els propis veïns ja han posat en marxa els seus horts i espais lliures 
comunitaris. 

El parc es planteja com un gran element verd de gran escala, amb molta 
vegetació i amb un paviment tou, com un pulmó verd dins el barri de La 
Bordeta, un ample corredor verd entre la Gran Via i el barri.

L’accés principal al recinte es proposa com un espai verd, obert a la Gran 
Via, amb visuals directes a l’accés a l’edifici per la cota 12,5, i també a la cota 
11, amb la generació d’una rampa d’accés a la plaça metropolitana annexa.

Es proposa una esplanada dura per a grans esdeveniments col·lectius de 
tot tipus, com una extensió de la Nau 17, la qual en aquest sector també 
gaudeix de grans espais polivalents. És un espai ideal per a celebracions 
exteriors de fires, mercats, concerts, espectacles audiovisuals, performances... 
No s’hi planta vegetació, perquè hi hagi completa llibertat de moviment, 
amb estructures mòbils d’ombreig i de mobiliari.

L’aparcament restringit per als usuaris del recinte s’entén com una peça 
més de l’espai lliure, tenint en compte que hi haurà molts moments en què 
estarà buit de cotxes, convertint-se en una plaça pública, oberta a la Gran 
Via, per a fer-hi tot tipus d’esdeveniments.

Atelier d’Architecture Autogérée- Eco-Urban Network/Ecobox. París

Parc Central Sant Pere de Ribes. DataAE + CAR

Landschaftpark Duisburg, Latz + Partner

Plaça Matadero, Madrid 2011. Ginés Garrido, Carlos Rubio y Fernando Porras

 Boerenhol’ [Park]ing.  Wagon Landscaping

Es proposa una plaça situada davant del bar, amb un caràcter veïnal, distès, 
amb zones d’ombreig i amb zones de jocs infantils. S’imagina com la plaça 
“interior d’illa”, un espai sense viari rodat, per tant silenciós i tranquil, i molt 
concorreguda, ja que apareix al carrer 11 de juny, el qual és molt transitat 
per als vianants.

Paley Park, New York. Arq: Jale Sari

APARCAMENT TEMPORAL RESTRINGIT-PLAÇA PÚBLICA


