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Després de realitzar un estudi de l’estat 
de conservació de les edificacions del 
sector, es proposa conservar aquelles 
edificacions que per les seves qualitats 
espaials o bon estat de conservació, 
permetin ser utilitzades amb un nou ús.

Es delimiten tres espais amb poten-
cial d’utilització dintre del sector, en 
naus que es troben fora d’ús [Fàbri-
ca Famosa i Fàbrica Beton] o bé amb 
aquelles que actualment tenen usos 
secundaris [Nau Estrella]. En aquest 
últim cas, i al tractar-se d’un ús de ma-
gatzem, es planteja reubicar aquesta 
activitat en aguna de les naus sense 
ús del polígon industrial de Can Cuiàs.

Es planteja posar en marxa una estra-
tègia de desmuntatge i enderroc selec-
tiu de la resta de naus i construccions, 
en benefici d’una millor qualitat per als 
espais públics. A la vegada, el material 
procedent del desmuntatge de part 
del teixit industral actual, es reciclarà 
per a la construcció de la nova activitat.

Es proposa introduïr una nova estructu-
ra de suport amb un funcionament dual, 
que permeti donar una resposta uni-
tària a l’arquitectura i al paisatge del lloc.

Per una banda aquesta estructura de 
suport permetrà augmentar la capaci-
tat programàtica de les naus actuals, 
permetent dotar d’un nou ús als espais 
d’ús industrial, a través de la delimitació 
de nous àmbits a l’interior de les naus. 

D’altra banda la mateixa estructura 
dóna resposta a l’espai públic, ja que 
permet connectar les diferents naus 
entre elles a la vegada que delimita els 
diferents àmbits del nou espai públic. 
Aquesta estructura, permet introduïr 
un nou ordre espaial al sector, a la ve-
gada que fa ciutat amb una nova façana.

La voluntad a l’hora d’introduïr aquest nou 
element en el paisatge és la de generar una 
nova cohesió entre els diferents espais, 
fins al punt d’arribar a entendre els dife-
rents edificis i el parc com una sola unitat.

No és sino el concepte unitari de 
la intervenció és el que permet lli-
gar les diferents escales de lloc. 

Les necessitats socials dels barris de 
Ciutat Meridiana i Can Cuiàs són alar-
mants., les associacions de veïns i els 
serveis socials es troben col·lapsats 
davant la gran demanda d’ajuda per 
part de la població d’aquests barris.
És per aquest motiu que es pretén do-
nar cabuda a algunes d’aquestes ne-
cessitats dintre de l’àmbit d’actuació.

Es proposa introduïr un nou model cul-
tural, basat en l’autogestió per part de la 
ciutadania de Can Cuiàs i Ciutat Meridia-
na, que permeti generar ocupació per tal 
d’omplir el dia a dia dels seus habitants. 

El finançament per poder posar en mar-
xa aquestes noves accions socials, es fa 
factible al generar una activitat econòmi-
ca al sector, a través del lloguer d’espais 
a baix cost a l’interior de les naus.

Es pretén que aquesta nova estruc-
tura funcioni com a element catalit-
zador, involucrant als ciutadans dels 
barris propers perque participin ac-
tivament en la  seva construcció.

El fet d’introduïr una nova activitat 
al sector, permet també generar una 
nova mixicitat social entre els dife-
rents usuaris dels diferents espais.

El plantejament per fases és el que 
reafirma el concepte de la interven-
ció, ja que la finalitat és establir un se-
guit de  paràmetres necessaris per tal 
de permetre la reactivació del lloc.

La proposta no pretén definir un projec-
te finalitzat, sino que a través de la intro-
ducció d’un nou element de suport [que 
dóti als espais de les condicions neces-
sàries per a poder ser utilitzats], es vol 
generar la capacitat d’activar un procés.

CONTENIDORS

C O N N E C TO R S

M I X I C I T A T

I N C E R T E S A
P R O G RA M A DA

ESTRATÈGIA_  REPROGRAMACIÓ

ESPAIS D’OPORTUNITAT  [escala 1/1.000]

CONNEXIONS_ ESPAI PÚBLIC  [escala 1/1.000]

NECESSITATS

ACTUACIÓ PER FASES

NOU MODEL CULTURAL

ELEVADES TAXES
D’ATUR

BARRI AMB MÉS
DESNONAMENTS
DE TOT ESPANYA

600 FAMÍLIES
EN SITUACIÓ
DE POBRESA

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS AMB FALTA DE
MEDIS NECESSARIS 

SERVEIS SOCIALS
COL·LAPSATS

FALTA D’ALIMENTS
I MALNUTRICIÓ

INFANTIL

TENDÈNCIA
OKUPA

NECESSITAT
D’OCUPACIÓ DE 

LA POBLACIÓ
BAIX NIVELL DE
FORMACIÓ DE
LA POBLACIÓ

MANCA D’ESPAIS
PER A LA 

GENT JOVE

FALTA D’ESPAI PER
UBICAR LEGALMENT
EL BANC D’ALIMENTS

ESTIL  >   . ATENEU POPULAR

PROMOTOR  >  . CIUTADANIA DE CAN CUIÀS I CIUTAT MERIDIANA  [9BARRIS]

CREACIÓ  >  . GESTIÓ HORITZONTAL
     [PARTICIPACIÓ CIUTADANA TRANSVERSAL]

PLANIFICACIÓ  > . CIUTADANS A TRAVÉS D’ASSOCIACIONS
     [TEIXIT SOCIAL AMB SUPORT DE TÈCNICS PROPIS]

IMPLANTACIÓ  > . DIALOGADA  [COMUNITATS DE VEÏNS I USUARIS]

FINALITAT  >  . OCUPACIÓ,  OMPLIR EL DIA A DIA
   . GENERAR MIXTURA SOCIAL

RELACIÓ ENTORN > . RELACIÓ AMB LA COMUNITAT I ELS USUARIS DELS ESPAIS

PAPER VEÏNS >  . POLÍTIQUES PARTICIPATIVES

FINANÇAMENT > . GENERACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA
   . LLOGUER D’ESPAIS A BAIX COST
   . RECURSOS PROPIS I/O PÚBLICS

MÈTODE  . TREBALL DE FONS
DE TREBALL  >  . ENFOCAT AL PROCÉS  [RESULTAT COM A PART DEL PROCÉS]
   . CONSUM CULTURAL EN COMPLEMENT A LA CREACIÓ

1.  NAU ESTRELLA  [1.068 m2 aprofitables]
     . nou ús  >  CASAL JOVE  [629 m2]
      >  BANC ALIMENTS  [470m2]

GENERAR COHESIÓ DELS ESPAIS

CONNECTAR I SALVAR EL DESNIVELL

ORDENAR I EQUIPAR ELS ESPAIS PÚBLICS

DESMUNTAR ACONDICIONAR + EQUIPAR COLONITZAR

2.  FÀBRICA BETON  [2.147 m2 aprofitables]
     . nou ús  >  ESPAI HORTÍCOLA  [1.119 m2]
      >  BAR  [150 m2]

3.  FÀBRICA FAMOSA  [5.250 m2 aprofitables]
     . nou ús  >  ATENEU POPULAR  [4.820 m2]




