Les Chantiers de l’Esclain. Bas Chantenay, Nantes
pfc. marc méndez peña tutor. josep ferrando

intangible [s. XIV; del b. ll. intangibĭlis, íd.]
adj 1 Que no té realitat física: un somni intangible; l’ànima és intangible.
esp fig 2 Que mereix un extraordinari respecte i no pot o no deu ser alterat o malmès: la llibertat d’expressió és intangible.

INTANGIBLES

{ Fluvial }
*El Loira és el riu més llarg de França, amb un recorregut integral
de 1 006 km dins del mateix país. Les fonts es troben a Ardèche,
al sud-est du Massís Septentrional, i la desembocadura a l’Atlàntic
creua i dona nom al departament de Loire-Atlantique, a l’oest de
la regió del Pays de la Loire. La seva conca de 117 000 km2 ocupa
més d’una cinquena part del territoiri francès.
naval.04 origens, ribes i noves travesses
#Navibus
#Roquios97
#ChantiersdeL’Esclain
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Malgrat els dics i proteccions laterals contra les
inundacions, el Loira es presenta sovint com
“l’únic riu salvatge” supervivent a França. Des del
principi s’han fet millores per facilitar la navegació
i protegir les poblacions riberenques de les inundacions, i es reconeix una civilització ligeriana
pròpia, amb les seves tradicions i història. Avui dia
però, amb la desaparició de la navegació, la identitat es percep de forma menys evident. Parlar del
Loira com un “riu viu” seria més apropiat en vista
del llit trenat que el caracteritza i el seu paisatge
selvàtic particular.
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Habitualment la riba sud és més salvatge, però a
causa de l’abandonament de l’Indústria, la major
part de la riba del Bas-Chantenay ha acabat regenerant un tampó natural entre ciutat i riu.
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INTANGIBLES

{ Art & Turisme }
art & turisme.05 un impuls de referència europea
#Estuaire
#LeVoyageàNantes

Art, Territori i Ciutat.05. Lectures multiescalars
Arrel de la Metròpoli Nantes - Saint-Nazaire, i com
en altres ímputs entorn del projecte, l’art i el patrimoni tenen lectures en marcs territorials d’escales
diferents, però inclusius i confluents:
Estuaire.05.I La iniciativa metropolitana
Estuaire és col·lecció d’obres d’art contemporani realitzades in-situ a Nantes, Saint-Nazaire,
i al llarg dels 60km de l’estuari del Loira que les
uneixen. Data de 2007 i la programació artística
s’inscriu en una lògica de desenvolupament territorial al llarg del curs del Loira, i actuen com a fil
conductor d’un espai en constant mutació.
Punt Estuaire hipotètic

“Serpent d’Océan” Huang Yong Ping, St-Brévin les Pins

Le Voyage à Nantes.05.II Seguint la línia
Una branca del mateix concepte a nivell ciutadà
va començar com esdeveniment estival, i al llarg
de quatre anys ha près forma d’organisme principal de promoció turística de la ciutat.
Punt Voyage à Nantes hipotètic

INTANGIBLES

{ Teixit Urbà }
teixit urbà.06 grà i temporalitat
#JournéesduPatrimoine
#Enchantenay

Negatiu Industrial.06.I Gestió del Buit
La transformació del Bas-Chantenay és un procés
complexe. La gran dimensió del grà, disseminat i
voluminós genera uns espais diàfans, difícilment
acotables i fugissers, el dualisme activitat-desafecció requereix una lectura temporal i estratègica de l’evolució constant dels espais i la propietat.

Patrimoni.06.II Vestigis vehiculars
Si una visió temporal del procés és indispensable,
resulta tant o més rellevant la condició atemporal .
Ens movem entre vestigis industrials de fins a
més de dos segles d’antiquitat, molts d’ells de gran
valor històric i arquitectònic. Sigui el cas d’edificis
o infrastructures, és indiscutible acollir aquesta
condició com a eina projectual. Ésser conscient
que el territori està ancorat en una multiplicitat
d’etapes, i saber-ne desgranar les propietats de
cadascuna per a actuar d’una manera o una altra
amb el màxim respecte possible.

“La Grue Noire” envoltada de grans Naus

Zona Industrial Bas Chantenay 1:15000
03. EMPLAÇAMENT

