
 08. INDICADORS
INICIS DE RECONVERSIÓ I ACTIVACIÓ DEL BARRI

NODE INTERMODAL PASSERA PLAÇA a Bas Chantenay_NANTES
PFC ETSAV_Primavera 2.017_Elisabet Serra Santasusagna

Tutors: Carles Llop_Franc Fernández_Pere Buil_Catalina Salvà

AIA_ ASSOCIACIÓ D’ARQUITECTES I ENGINYERS

QUARTIER JEAN -MACÉ

ARBRE AUX HERONS_CARRIÈRE MISERY

CHANTIERS DE L’ESCLAIN

"Nous avons pour but de revaloriser ce lieu insolite et 
singulier à travers l'art et l'artisanat"
L’ESCLAIN H ESDEVINGUT EL LLOC DE TROBADA DE DIFERENTS ENTITATS 
DEL BARRI I DE BRESSOL PER A MOLTS ARTESANS I ARTISTES ON HAN 
TROBAT UN ESPAI COMÚ I OBERT A TOTHOM.

LE GRAND DÉBAT_El procés d’informació i participació ciutadana

ACTUACIONS RECENTS, EN MARXA I EN PREVISIÓ

ELS REFERENTS DE RECUPERACIO INDUSTRIAL PER A UNA TRANSFORMACIÓ ECONOMICA I SOCIAL

El MuseumsQuartier Wien és un espai d’art i creativitat l’objectiu del qual és posar la cultura a l’abst de 
tothom. L’oferta compren des de les arts plàstiques i representatives, passant per l’arquitectura, música, 
moda, teatre, dansa, literautra, cultura infantil fins a la cultura dels videojocs, art urbà, el disseny o la foto-
grafia. A més, als patis de MQ es celebren durant tot l’any un gran nombre d’actes culturals: des d’espec-
tacles de dansa, projectes d’esposició, festivals de cine i lectures literaries fins a sessions de DJ.

‘‘ES TEIXEIXEN TENDÈNCIES I EXPERIÈNCIES ARTÍSTIQUES COM A UNITAT INSEPARABLE’’

Cultura i espai: amb una superfícies de 90.000 m² i aproximadament 60 instal·lacions culturals
    - combinació entre zones d’oci i descans, patis interiors, cafès i botigues= OASI CULTURAL
    - combinació entre edificis històrics s. XVIII i XIX i arquitectura moderna= CONJUNT ARQUITECTÒNIC 
ÚNIC.

OASI URBÀ
 ARTS PLÀSTIQUES, DANSA, 
 MÚSICA, ARQUITECTURA, 
 CULTURA INFANTIL, ART URBÀ, 
 LITERATURA, MODA...

MuseumsQuartier VIENAPalo Alto BARCELONA

ILLA URBANA QUE
 CONSERVA LA MEMÒRIA D’UN

 PASSAT INDUSTRIAL
 EMPRESES AMB DIFERENTS ESTRATÈGIES, PRO-
FESSIONALS D’ÀMBITS MOLT DIVERSIFICATS I ESTUDIS 

DE DIMENSIONS DESIGUALS...

Palo Alto és un territori delimitat, una illa urbana que conserva una porció 
de momòria de Barcelona, del seu passat industrial. Dinou estudis creatius 
es reparteixen les instal·lacions d’aquesta antiga fàbrica reconvertia ara en 
diferents espais confortables, plens de llum i amb vistes al exuberant jardí.

A Palo Alto hi conviuen empreses amb diferents estratègies, professionals 
d’àmbits molt diversificats i estudis de dimensions desiguals, però tan-
mateix, dins d’aquesta varietat hi ha un projecte i uns desitjos comuns: 
rehabilitar per recuperar i invertir tots els esfoços per rescatar aquest lloc 
de treball dels inconvenients de la ciutat.

POBLE UTÒPIC AL BELL MIG DE PARÍS
 UN HOSPITAL EN DESÚS CONVERTIT EN LABORATORI 

URBÀ I SOCIAL; ESPAI D’ÚS TEMPORAL AMB LA FINALITAT 
D’EXPERIMENTAR AMB NOVES FORMES DÚS DE LA TERRA; 

AMB PRIORITAT, LA MESCLA DE LES ESTRUCTURES I LES PER-
SONES

Les Grands Voisins PARÍS

Les Grands Voisins, és la manifestació al centre de París d’un 
espai múltiple, l’objectiu del cual és el bé comú.

Ens trobem davant d’associacions per a gent necessitada i 
empreses socials, presència d’artesans i creadors, material 
per compartir i àrees de treball....Ens trobem davant l’antic 
Hospital Saint-Vincent-de-Paul, un espai que actualment està 
ocupat per tot el veïnatge aportant i duent a terme activitats 
de caire cultural a l’espera que en aquest espai s’hi instal·li una 
associació esecialitzada en allotjament d’emergència i  atenció 
a les persones més vulnerables.

NOVA URBANITZACIÓ AMB 8 EDIFICIS D’HABITATGE MIXT 
I 3 EDIFICIS D’OFICINES

 « Ce projet est emblématique : à la fois parce que la poétique de l’espace nous a subjugué mais aussi par enga-
gement déontologique ; nous aspirons à l’écologie du renouvellement de la ville sur elle-même, à la ville palimp-
seste, matériau « malléable » de nos organisations humaines. Conserver, transmettre, substituer, modifier, muter… 
une dialectique excitante et vivifiante pour les architectes et ingénieurs du collectif AIA. »
A PRINCIPIS D’AQUEST ANY ES POSA EN FUNCIONAMENT L’EDIFICI AIA, UN PROJECTE EMBLEMÀTIC QUE VA CAURE SOTA L’ENCANTERI DE L’ANTIC 
MENJADOR SOCIAL DE LA FÀBRICA DUBIGEON, GRANDIÓS, COMPLEX, NIAT I EVOCADOR DEL PASSAT DE LA CONSTRUCCIÓ NAVAL. AIA ASSOCIÉS 
OPTA AMB MÉS DE 200 TREBALLADORS, LA QUAL COSA CONTRIBUEIX A LA REVITALITZACIÓ DEL BARRI.

L’ANTIGA CANTERA DE LA MISERY ES TRANSFORMARA EN UN “ JARDIN 
EXTRAORDINAIRE “ QUE ALBERGRÀ LA NOVA CRACIÓ DE LA ILLE DE NAN-
TES: UN PUNT CULMINAT AMB UN ARBRE MONUMENTAL DE 35 METRES 
D’ALÇADA I AMB VISTES AL LOIRA.

Nantes Metrópole ha dut a terme en els últims anys 
un programa d’informació i participació ciutadana 
per tal de posar coneixament als ciutadans de les in-
tecions de transformació que té i a la vegada, rebre 
les impressions i opinions dels seus ciutadans. 
Aquest debat s’ha anat realitzant al llarg d’aquests 
últims anys i concretament a Chantenay, es va dur 
a terme aquesta iniciativa per un grup organitzat 
d’entitats per tal de saber de quina manera perce-
bien els habitants de Chantenay el seu barri i quines 
iniciatives locals els hi agradaria que es duguéssin a 
terme en quant a regeneració del barri. 
 

«  Il y a un ancien train qui passait. Ce 
devait être un ancien train de marchandi-
se, et il y a encore les traces. »

« Le petit marché le mardi matin, est très 
agréable. La proximité des commerçants 
est d’un intérêt capital. »

CONCLUSIONS (DAFO):

- DEBILITATS:
 * Les barreres visuals que generen alguns edificis cap al riu Loira.
 * Inaccessibilitat de Haut Chantenay a Bas Chantenay degut a les 
vies del tren
 * Proximitat i soroll d’algunes industries
 * Inaccessibilitat al riu Loira

- AMENACES:
 * Gran ventall de llocs atractius però que generen incomoditat
 * Por a l’especulació dels amplis terrenys inerts
 * Apropiació indeguda de les naus industrials
 * Falta de claredat en l’estació de tren de Chantenay

- FORTALESES:
 * Boniques rutes transversals de passeig
 * Visuals al Loira des de la cota
 * La tranquilitat del barri
 * Indrets de vida social latent

- OPORTUNITATS:
 * Canvi d’ús de les naus industrials existents, revitalització del barri
 * Les polaritats del petit comerç
 * Creació de tallers per a potenciar l’essència de l’art a petita escala
 * Generació de nous equipaments que aportin activitat

« Le franchissement de la voie ferrée, 
quand elle est aérienne, au débouché du 
tunnel, est impossible. Le secteur sud de la 
Gare est déconnecté du quartier. »

« Certains bâtiments actuels, situés 
en bas de coteau créent des obstacles 
visuels et physiques qui coupent le 
quartier de la Loire. »

«  Il n’existe aucun moyen 
de longer la Loire. »

« l’accessibilité limitée au Bas 
Chantenay les transports en 
commun »

« Créer des espaces publics conviviaux 
: pique-ni-que…. »


