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Perquè regeneració urbana? 

Un repte actual. Perquè entrem en una època en que la ciutat no creix en 

extensió sinó que es regenera dins els seus límits actuals. Es redefineixen els 

usos, es recuperen els edificis existents i s’utilitza el que està en desús.  

 

Perquè la transformació de grans peces? 

Unes condicions determinades. Perquè són, per la seva dimensió, les que 

poden suposar un buit urbà important en la continuïtat urbana, amb totes les 

conseqüències negatives que això comporta. Perquè per la seva dimensió, pot 

ser que acabin depenent de grans capitals per portar-se a terme i per tant que 

la seva transformació acabi estan molt subjecte als interessos del sector privat 

que normalment és qui disposa diners.  

 

Perquè el cas de Can Batllò? 

Un cas de referència. Perquè la seva estratègia de transformació reflecteix un 

moment i una manera de fer ciutat que ha deixat de ser econòmicament 

funcional. Perquè la seva transformació il·lustra la hegemonia de l’interès 

privat per sobre de la funció social. Perquè la situació actual permet investigar 

noves maneres i noves estratègies per abordar la regeneració urbana.  

INTRODUCCIÓ 



MOTORS ECONÒMICS SEGLE XIX. FONT: LACOL 2011 

INTRODUCCIÓ El cas de Can Batlló 



FONT: LACOL 2011 EN BASE AL PLÀNOL DE VICENÇ MARTORELL 1930/40 



MOTORS ECONÒMICS SEGLE XXI. FONT: LACOL 2011 

INTRODUCCIÓ El cas de Can Batlló 



INTRODUCCIÓ El cas de Can Batlló 

FONT: LACOL 2011 



INTRODUCCIÓ El cas de Can Batlló 

FONT: LACOL 2011. IMATGE INMOGAUDIR, S.L. GAUDIR  NOU CENTRE. 



 

Recinte fabril construït el 1880, industria tèxtil, situat al barri de La Bordeta, Sants, Barcelona. Es 

tracta d’una àrea de 14Ha que suposa el 25% de la superfície del barri. 

 

Des de 1946 el recinte és propietat de la família Muñoz Ramonet. Inmogaudir, S.L. 

 

1976. PGM. Determina la funció social que ha de tenir aquest sòl: 

 - zona verda 

 - equipaments  

 

ESTRATÈGIA DE TRANSFORMACIÓ EN BASE AL QUE DETERMINA EL PGM 

 

2004/06. PMU. Iniciativa privada. Sistema de compensació. Junta en un 90% Inmogaudir, S.L. 

Proposta de ciutat determinada. Proposta de gestió liderada pel sector privat.  

 

2008. CRISI. No hi ha expectatives de rendibilitat de la operació immobiliària i la propietat bloqueja el 

procés. Deteriorament del recinte i l’àrea, situació de precarietat dels afectats, dèficit d’equipaments i 

zones verdes al barri. 

 

Juny de 2011. Ocupació del recinte per part de moviment veïnal. Inici de noves activitats sense al 

marge del planejament. 

 

Febrer de 2012. Es reactiva el procés. Es disposen de molt pocs recursos, tant públics com 

privats.  

INTRODUCCIÓ El cas de Can Batlló 



 
Es planteja la hipòtesi de que una participació més activa dels actors que representen els interessos 

no mercantilistes (no crematístics) en relació a la regeneració i transformació de grans zones urbanes 

(normalment, estat i ciutadans), afavoreix la producció d’una ciutat més integradora i equitativa en 

termes d’accés a l’habitatge, integració espacial i cohesió social. Es pretén per tant estudiar aspectes 

relatius a la regulació i definició dels processos de producció de l’espai urbà de grans dimensions que 

afavoreixi la implementació de criteris vinculats a interessos no crematístics, definits en el marc de la 

declaració del Dreta la ciutat, aplicat al moment actual.  
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Resum tesis 
 

La tesis es planteja com un espai més de discussió al voltant de la relació entre mercat i producció de 

la ciutat (ROCA, 2011). Per fer-ho, es pren com a referent el cas de Can Batlló, una àrea industrial en 

fase de transformació a Barcelona, i es posa en relació amb altres àrees comparables, transformades 

a partir de processos de regeneració urbana. L’objectiu és estudiar com la diferent participació de 

cada un dels actors implicats en la producció urbana, en representació dels seus interessos, 

determina la proposta de ciutat que en resulta i l’estratègia econòmica pel que fa a la seva gestió i 

execució. 



OBJECTIUS 

 

Objectiu. Establir relacions entre actors i estratègies en els processos de regeneració de grans peces 

urbanes. Analitzar com s’articulen els diferents interessos i en funció d’això quines estratègies de 

transformació i quina proposta urbana en resulta.   

Objectius específics 
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Si la llei d’urbanisme ha de servir per reactivar l’economia,  

les mesures d’impuls econòmic seran qui ordeni el territori? 

 

Jordi Bonet Martí, president de la FAVB 

@jordibonetmartí, 15 de febrer de 2012 




