
. model de gestió

Es proposen alguns punts clau per al primer pla d’activació del re-
cinte:

. SISTEMA EVOLUTIU

És un procés amb una infraestructura mínima on els elements es 
poden anar millorant, evaluant, actualitzant, extenent.

. MODEL PARTICIPATIU

On hi participen tant les institucions com els usuaris. Es promouen 
els espais per compartir, on es potenciï la diversitat per tal de gen-
erar sinèrgies entre les diferents empreses i fins i tot entre l’espai 
productiu i els veïns i ciutadans.

. ESPAI LLIURE

Es generera una reconfiguració mínima de l’espai lliure que el 
faci més comprensible i fàcil d’utilitzar, de manera que els propis 
ciutadans i usuaris del lloc se’l puguin fer seu al llarg del temps, d’una 
manera participativa i activa.

. PATRIMONI INDUSTRIAL

Tot procés preservarà amb el sistema de patrimoni industrial i la 
memòria local , procurant potenciar-lo i fer-lo habitable.

. CONTEXT

Es treballa l’escala local, dins de cada nau, però sempre tenint en 
compte l’estructura del recinte, i fins i tot l’escala metropolitana i les 
necessitats futures de la ciutat de Barcelona, que van evolucionant 
al llarg dels anys.

. CONSTRUCCIÓ LOCAL

Es fomenta la tècnica de construcció amb materials locals, juntam-
ent amb el disseny industrial contemporani. S’implementa la tecno-
logia actual per tal de fer més eficient l’espai en termes d’interacció, 
xarxa, connexió, comunicació i informació.

ÀMBIT PRODUCTIU ÀMBIT SOCIALEmpreses
Coworkings
Tallers
Indústries

Treballadors i industrials 

Treballadors de les oficines / serveis

Llogaters temporals de naus

Veïns

Ciutadans

Visitants espontanis

Gestió de l’aigua Parc Places

Horts urbans

Ajuntament

Espais lliures públics i 
comunitaris

Equipaments Plataforma 
Can Batlló

Plataforma 
Can Batlló

Cooperativa d’Habitatges

Habitatges privats
VPO

Planejament (a concretar)

Planejament

Habitatges

financiació - activitat econòmica local

Cultura i formació

Educació

Salut autogestionada i cooperativa

Bloc 11- biblioteca, auditori, bar
Planta 1ª- rocòdrom, tallers d’art
Tallers (fusteria, vestuari, cinematografia...)

Escola autogestionada
Escola bressol
Universitat popular autogestionada de Catalunya

ADMINISTRACIÓ

El recinte es comença a activar a partir de la Nau Central, la qual 
actualment ja està habilitada per a incorporar-hi activitat. A partir 
d’aquí, es comencen a activar les naus més pròximes al parc, per tal 
de donar vida a l’espai lliure. 

A mesura que es van ocupant les diferents naus, es va activant la 
nau 17, que acabarà de complementar els programes que s’aniran 
donant al recinte i activant l’ús de l’espai lliure.

. fases de creixement

. cronograma d’activació

L’activació del recinte comença de manera respectuosa i va creixent 
i extenent-se al llarg del temps.
La Nau Central ja funciona en l’actualitat de forma espontània, i en 
les primeres fases es deixarà que així segueixi, amb lloguers tempo-
rals que ajudin a millorar l’economia del recinte.

Un cop adequat mínimament l’espai lliure i l’aparcament restringit 
de l’accés metropolità, es començaran a ocupar les naus, sempre 
seguint 3 fases [rehabilitació, construcció dels nous nuclis, infrae-
structures i instal·lacions]. 

Paral·lelament, durant la primera fase, caldrà fer un mínim moviment 
de terres per a la millora de la configuració de l’espai lliure.
La nau 17, que forma part de l’espai macla ,s’acondicionarà en una 
primera fase, aïllant façanes i coberta, i construint la nova franja hiv-
ernacle que ajuda a acabar de configurar l’espai lliure. A partir d’aquí, 
s’aniran construint els nuclis i instal·lacions a mesura que el recinte 
es vagi ocupant, segons els requeriments necessitats.

Rehabilitació, construcció i millores 

. accions ciutadanes

Millores urbanes

Rehabilitació

Construcció nous nuclis

Infraestructura-instal·lacions

Ocupació usuaris

. accions institucionals

Nau Central. Espai gran

Naus 11e ala oest i 11f

Procés participatiu plataforma veïnal 

Nau 17 (àmbit macla)

Naus 11e ala est

Adequació del carrer i infraestructures bàsiques generals

Aparcament restringit i millora de l’accés restringit peatonal

Configuració de l’espai lliure. Moviments de terres

Nau 17. Franja en contacte amb el parc

Nau Central. Ala oest

Nau Central. Ala est

Nau 7

Naus 5 i 6

Infraestructura horts urbans

Nau 4
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