
 . ACCESSOS I CIRCULACIONS

Hi ha dos principals accessos peatonals: l’accés pel carrer Constitució i l’accés per la Gran 
Via. L’accés Nord, del carrer Constitució, es més petit, ja que prové del gra del teixit de La 
Bordeta, d’escala més aviat veïnal. En canvi, l’accés sud s’obre a la Gran Via per donar ampli-
tud i permetre l’articulació del parc amb el barri.

El carrer 11 de juny, el qual connecta Constitució amb Parcerises, és un carrer peatonal 
amb possibilitat de trànsit de vehicles en situacions d’excepció, ja que es permetrà l’entrada 
puntual de petites furgonetes de descàrrega a l’accés principal del carrer Constitució, per a 
les naus més pròximes, facilitant l’accés i la logística a elles.

Hi ha dos accessos secundaris:  des del carrer Parcerises, entrant pel carrer 11 de juny, el 
qual també és peatonal, i un segon accés al carrer Constitució, aquest si que considerat un 
carrer rodat més, ja que els cotxes han d’accedir per aparcar a l’aparcament de residents. 
Actualment funciona així, ja que no és una via que utilitzin massa els vianants. 

L’accés logístic principal és a la Gran Via, ja que és més accessible per a camions. 

. BICICLETES

Es vol fomentar la mobilitat de baixes emissions, i potenciar els bici que hi ha tant a Gran 
Via com al carrer Constitució. 
Es preveuran diversos aparcaments de bicicletes, ja que és una necessitat actual del recinte 
actualment només al sector on s’hi fan activitats socials. Per això, i tenint en compte que 
a Barcelona hi hagut un increment del transport en bicicleta, també es preveuran aparca-
ments a l’accés sud.

. APARCAMENTS RESIDENTS

Es conserva la mateixa quantitat de places d’aparcaments per a residents, ja que van ser 
aconseguits després d’anys de lluita dels veïns del barri de La Bordeta.
Es redistribueixen per tal de millorar la configuració de l’espai lliure del recinte. 

. APARCAMENT RESTRINGIT  A LA BANDA GRAN VIA

Es destinen aparcaments per als treballadors del recinte i els visitants espontanis que vinguin 
puntualment a fer-hi una activitat. En els moments en què no hi hagi cotxes, l’aparcament 
funcionarà com a plaça pública per a grans esdeveniments, seguint la mateixa línia que la 
plaça contigua. 

No es preveu un aparcament soterrat, ja que es considera que les dinàmiques de les ciutats 
han de fomentar el transport públic i no el privat. I el fet de construir un gran aparcament 
no concorda amb aquesta dinàmica, ni tampoc amb la d’intervenir el mínim possible. A 
més, la fonamentació requerida del soterrament i tot el procés de construcció del parking 
genera CO2 innecessari.
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11. PRIMERES ACTUACIONS
ACCESSIBILITAT I TRANSPORT

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015

Estació de metro

Parada d’autobús

Estació de rodalies

Estació de trens regionals

Estació de Ferrocarrils Catalans

5min a peu L1
10min a peu L5 i L3

ACCÉS A LA NAU PER 
INTERIOR D’ILLA

ACCÉS PRINCIPAL 
A LA NAU

IMPACTE AMBIENTAL

Energia consumida per una persona en recórrer 1km emprant diferents mitjans de trans-
port [MegaJoules]. Diagrama de Manuel Toharia. El Clima. Ed. de bolsillo Barcelona, 2008
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