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

Programa

07.PROPOSTA

Cal engegar una estratègia de gestió que 
permeti establir una dinàmica cíclica, on 
puguin funcionar les drassanes i la resta 

d’activitats existents en paral·lel, enriquint-se les 
unes a les altres. 

A poc a poc, s’incorporen nous usos que recolzen 
els ja existents i augmenten el potencial logístic i 
econòmic del conjunt, permetent ampliar l’oferta 
a nous creadors.

QUÈ?

{ Articular un moviment }

MANON CHARLEMAGNE 

{ Associada Marcel Mahin }

“[...]És clar que hi voldríem participar. Tots hi 
estem d’acord que cal renovar-ho, això. Entendre’s 
i desplaçar la gent? Ja es veuria com fer-ho, però 
si és per a un bé comú, llavors no veig perquè no 
[...]”

ADRIEN CHARBON 

{ Artista }

“[...]Més espai em dones, més en prenc! ...Però 
sí, un espai en comú per a treballar estaria bé. Jo 
personalment necessito les meves quatre parets, 
m’agrada tenir la meva m**** escampada per aquí. 
I és veritat que un magatzem en comú seria genial 
[...]”

TIMOTHÉE RAZON

{ Col·lectiu Mit }

“[...]De les coses que més falta ens fa a tots és 
un lloc dipositar l’stock de material de què ens 
abastim. Sempre estan els espais de circulació 
plens de fusta i ferralla. Falta organització [...]”

QUENTIN VIGNEAU

{ Propietari Esclain }

“[...]El mitjà de finançament és a l’aigua. És el 
vaixell qui paga l’edifici. És així que hem funcionat 
fins avui i això és tot; és una mica utòpic, de fet. El 
Chantier qui paga la rehabilitació dels edificis... 

I per què? Doncs perquè em pertanyen, tant 
l’un com els altres. Així que faig ús del Chantier 
per a invertir en l’edifici, perquè el dia de demà 
participarà en la meva jubilació. Tots els diners 
que arriben aquí dins no es perden, sinó que es 
capitalitzen en murs. [...]”  *

inversió
- €

inversió
- €

crèdit
+ €

beneficis
+ €

Connexions verticals / horitzontals

Espais Comú Semi-Exterior

Espai Comú Intersticial

Dipòsit Aigua

Co-working

Ateliers

Espai Expositiu / Actes

Alberg

Arxiu / Biblioteca

L’Esclain / Escola Naval

Admin. / Espai Treballadors

Restauració

Serveis

Instal·lacions

beneficis
+ €

reinjecció

gestió [1868; del ll. gestio, -ōnis, íd.]
f 1  1 ECON Conjunt d’operacions administratives sobre certs béns, efectuades per una o més persones en nom de llurs propietaris i 
amb l’objecte d’obtenir-ne resultats beneficiosos.
  2 Cadascuna de les diligències que hom fa per aconseguir alguna cosa.

*Extrets d’entrevistes realitzades sobre al Chantier de l’Esclain el 

mes d’Octubre de 2014


