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Fallida econòmica

 Caiguda de les vendes

 Impossibilitat d’encàrrecs grans degut a les reduïdes dimensions del forn de gas

 Quota de lloguer elevada (anterior a la crisi)

 Augment constant del preu del gas

  Producció desfassada de les necessitats actuals

  La paradoxa de l’espai degradat que perd atracció, es degrada, perd atr...

  Espai infrautilitzat

   Manca d’influencies i intercanvis

   Dificultats organitzatives

   Desfàs en tècniques de venda i comunicació

   No hi ha relleu generacional

   No hi ha suport veïnal real, l’activitat es valora però no es defensa

   Activitat monofuncional (vulnerabilitat econòmica)

    Individualitat i aïllament

    Dependència de recursos exteriors
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“Una pràctica tradicional no és un expedient per resoldre un sol problema, sinó que és sempre 

un mètode elaborat, sovint multifuncional i que forma part d’un enfocament integrat entre la so-

cietat, la cultura i l’economia, estretament vinculat a una concepció del món basada en la gestió 

acurada dels recursos locals”

Pietro Laureano; La força innovadora de la tradició

MISSIÓ

Objectiu: una activitat cultural, econòmica i ambientalment sos-

tenible, d’influència social, contextual, continuísta amb la tradició 

i en constant cerca d’innovació. 

FASE 1: continuitat i heterogeneitat

El primer pas és el més fàcil i urgent. Consisteix en que l’activitat 

entri en funcionament de nou acondicionant tres dels edificis ex-

istents com a tallers indviduals amb una sèrie d’espais auxiliars 

necessaris per al seu correcte funcionament. En una situació ide-

al cadascún dels tres tallers correspondria a ceramistes d’edats 

i nivells d’experiència diferents.

FASE 2 : especificitat productiva i reconnexió amb els recursos

Aquesta fase proposa la tesi que la reconnexió als recursos lo-

cals pot esdevenir en l’especificitat de l’activitat, aquell factor 

de qualitat distintiu i identitari, única via de supervivència en 

el paradigma actual de la producció quantitativa. Es proposa la 

construcció d’un nou forn per coure la ceràmica amb llenya, un 

mètode mai abandonat pels mestres ceràmics de països més 

avançats, on es valora la influència de la flama i la cendra sobre 

les peçes i s’identifica com a transformació del paissatge.

FASE 3: arrelització social i interacció amb l’exterior

Si la fase 1 busca la creació de tres mons interiors que interac-

cionin dins del propi taller, la fase 3 busca la interacció amb el 

mon exterior. Un nou edifici farà de nexe amb el barri i la ciutat 

acollint les activitats de caire col·lectiu i/o forani. És l’espai base 

per a un nou tipus d’equipament sobre el que investigar les pos-

sibilitats més amplies d’aquest terme dirigit cap a la relació entre 

les persones i la natura.
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Daniel

el barri
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l’activitat

admin. Parc

Collserola

- expert cermista

- especialista en l‘urdit’ i

- cocció amb llenya

- 12 anys de docent

- connexions a l’estranger

- experimental

- veí del barri

- noves dinàmiques de 

cohesió social

- autoconstrucció

- projectes experimentals 

(Ringo-Rango)

- ceramistes de La Floresta

- oberts a noves possibilitats

- capacitat de negociació

- fascinació pel lloc

- pla d’activació de la masia

- veïns de Sant Cugat

- cerca estratègies de concentració de visitants

- sobrepassada pel manteniment del medi 

- pocs recursos disponibles

- interès en el patrimoni cultural

- nou itinerari planejat al camí de Can Flo

- història viva, vestigi dinàmic

- infraestructura existent i aprofitable

- legalment blindada a l’activitat ceràmica

- llicència de foc per grans coccions

- recursos aprofitables 

(aigua, argila i biomassa)

- contacte directe amb la natura

- silenci i aillament, 

- proximitat amb Barcelona

Portar l’activitat de nou cap a un estat de balanç entre societat, economia, 

cultura i medi natural en el que s’assenta, introduint aquelles innovacions que 

respectin les regles d’una continuïtat sostenible.

Ús dels edificis abans de l’abandonament
1  producció
2  assecatge, emmagatzematge
3  edifici a mig construïr des del 2005
4  edifici tancat 
5  barraca tancada
6  cobert del forn de gas
7  forat i restes de l’antic forn

USOS PREVIS

CAUSES DE LA ÚLTIMA FALLIDA

FORTALESSES
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