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1. DADES BÀSIQUES DEL BÉ
Denominació: Fàbrica Mobba
Adreça: carrer de Sant Isidre, entre els carrers de Colom i del Dos de Maig, dins el municipi de
Badalona, barri del Centre (08912). Comarca: Barcelonès.
Coordenades: X: 4588434.3; Y: 437161.9 (UTM31N–ETRS89).
Referència cadastral: 7286901DF3878E0001JF.
Dades segons la Seu Electrònica del Cadastre. Adreça: carrer de Colom, 4. Any de construcció:
1932. Superfície de la parcel·la: 2.368 m2. Superfície construïda: 7.030 m2.
Propietat pública: Ajuntament de Badalona. Ús original: industrial. Ús actual: equipament
sociocultural.
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2. LA MOBBA, MOSTRA D’UNA INDÚSTRIA QUE VA EXPORTAR EL NOM DE BADALONA AL
MÓN
2.1. Context econòmic de la ciutat
Badalona era, fins a mitjans del segle XIX, una població bàsicament agrícola i pescadora. Tot i
això, la revolució industrial començava a deixar empremta a la nostra ciutat abans de
l’arribada del tren, ja que aleshores tenia 20 fàbriques en ple funcionament, la majoria tèxtils.
Però l’aparició, el 1848, del primer ferrocarril de la península -impulsat pel mataroní Josep
Biada- va canviar definitivament la vila. Badalona va deixar enrere el sector primari com a
motor i va començar a potenciar el sector secundari. Una mostra d’això és que el 1897 hi havia
142 empreses molt diversificades.
La industrialització va fer remodelar el tramat urbà; el Pla Pons es va aplicar parcialment al
barri del Progrés, on parcel·les agrupades en habitatges eren contraposades a parcel·les més
grans per encabir-hi les noves fàbriques o les ja existents. En aquests anys Badalona rep el títol
de ciutat gràcies a la seva creixent economia.

Vista aèria de la Mobba i de les industries de la façana marítima.

2.2. Creació de Mobba
Seguint aquest procés d’industrialització, l’any 1929 dos emprenedors, Lluís Mongé i Miquel
Boix, funden l’empresa Mobba amb la participació econòmica del canyetaire Antoni Barriga
Villar. És amb una combinació del cognom dels fundadors, Mongé, Boix i Barriga, que es forma
la marca Mobba.
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Com a bons emprenedors, el comercial Miquel Boix viatja a París i allà descobreix unes
balances que podien pesar fins a 7 quilograms en una sola pesada gràcies a una palanca
giratòria. Boix trasllada aquesta descoberta a Mongé, que era el tècnic, i aviat la incorporen a
les seves balances. Aquest fet revoluciona el món del pesatge a l’estat espanyol i Mobba
comença a obrir delegacions a tota la península.
El 1936 Mobba tenia la seu al número 31 del carrer de la Creu. El mes de maig d’aquell any
Francesc Barriga (fill de d’Antoni Barriga) demana permís a l’Ajuntament per traslladar i
instal·lar la maquinària al número 27 del carrer de Sant Isidre, on hi havia hagut la fàbrica de
galetes de la Vídua Palay, a tocar de la via fèrria.

Segell de la fàbrica de galetes on es veu les edificacions preexistents a la Mobba.

Després, ja durant la guerra civil espanyola, Mobba, com tantes altres fàbriques de Catalunya,
es dedica a produir munició per a les tropes republicanes. El 1939, un cop acabada la guerra,
reprèn la producció de balances, bàscules i altres estris com ratlladores i talladores; fins i tot
proven en el mercat de les rentadores i les ràdios. Però l’estrella de la casa van ser sempre les
balances i les bàscules. L’èxit comercial va fer que als anys cinquanta i principis dels seixanta
Mobba tingués representació a tota la península, a Europa i fins a l’Amèrica del Sud.
2.3. Modernització Mobba
Amb el pas dels anys Mobba va deixar de ser competitiva a causa de l’aparició en el mercat de
l’electrònica, ja que el seu producte era exclusivament mecànic. És en aquest moment que
Barriga, ja gran, encarrega al seu gendre, Joan Lluís Heredero, propietari de PIHER -fabricant de
components elèctrics-, que modernitzi la fàbrica. L’empresa PIHER hi inverteix una gran
quantitat de diners i posa enginyers electrònics al capdavant de la producció. Però quan ja
tenien a punt de sortir al mercat la balança electrònica, PIHER hi deixa d’invertir.
Al mateix temps, un grup d’enginyers que havien treballat per a Mobba ven els plànols de la
balança a diverses empreses madrilenyes, les quals treuen al mercat la balança electrònica
abans que Mobba. Això va ser un cop molt fort per a la fàbrica de Badalona. Tanmateix, gràcies
a la bona qualitat i a la bona reputació forjada anys enrere, aconsegueix ressituar-se en el
mercat.
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En aquells moments sembla repetir-se la història i un gendre d’Heredero, Antonio Catalán, que
era un hoteler navarrès, compra les accions de Mobba en poder de PIHER i reflota l’empresa.
Més endavant fa una proposta de venda de Mobba als seus treballadors, que la compren i
formen una cooperativa. En l’actualitat, Mobba Industrial de Catalunya SA, creada el 1982, té
la seu a les Guixeres i es dedica a produir balances de precisió per a laboratoris i a reparació
industrial.
2.4. Lligam de la fàbrica Mobba amb l’art i la creació
Una de les seccions de la fàbrica Mobba era el departament de delineants, on es dibuixaven els
plànols de les balances. La delineació en aquell temps, a part de ser una tasca tècnica, també
tenia bona part de feina creativa i artística. Per això força dels que hi van treballar com a
delineants van acabar fent també carrera artística. Hi van passar, per exemple, Miquel Reche i
Jaume Xaler, pintors. Uns altres es van dedicar al món del còmic, com Robert Segura, que va
treballar tota la vida per a Bruguera, o Josep Torres, dibuixant de còmics que ha treballat
sobretot per a empreses italianes. També hi van passar dissenyadors de renom, com Joan
Pedragosa, que va dissenyar el logo de Mobba, i Toni Benages, que el va redissenyar.

Logotip de la Mobba, dissenyat per en Joan Pedragosa, 1956. Logotip de la Mobba definitiu, dissenyat per Toni Benages Pla.

Un cop produït el canvi de l'empresa a les seves noves instal·lacions, l'edifici passa a ser
propietat de la mercantil LGM, SA, fins que finalment és expropiat per l'Ajuntament. Mentre
no arribava l'expropiació, la direcció de LGM SA cedeix a precari l'espai a entitats badalonines.
Els primers a ocupar l'edifici van ser els Castellers de Badalona.
En aquell moment, l’existència d’espais municipals de suport a la creació artística –assajos de
companyies d’arts escèniques, tallers per a artistes visuals, espai per a la construcció
d’escenografies i material escènic, entre d’altres– era encara molt poc habitual a Catalunya, tot
i ser un ús habitual en altres països d’Europa. Efectivament, el “despertar” de les polítiques
públiques a les necessitats espacials i tècniques per garantir produccions artístiques de qualitat
no va tenir lloc fins més entrats els anys 2000, amb projectes de rellevància internacional com
la xarxa de fàbriques de creació de Barcelona, tutelada per l’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB). Fins al moment, els artistes catalans realitzaven les seves creacions i produccions en
espais majoritàriament de titularitat privada, principalment fàbriques en desús o naus
industrials per les seves particularitats físiques que les dotaven d’unes característiques idònies
per a aquesta fase del procés artístic: grans dimensions, alçades importants, existència de
muntacàrregues i connexions verticals pensades per a la mobilitat de grans estructures,
ubicacions en àrees urbanes tranquil·les i allunyades de les zones habitades (i, en
conseqüència, protecció davant del brogit que pugui generar l’activitat productiva dels
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artistes) i, a la vegada, una disposició dels espais fàcilment compartimentable de manera
efímera per adaptar-se als usos canviants dels artistes “residents”.
Efectivament, l’etapa de creació i producció d’una peça artística –ja sigui una obra de teatre,
un espectacle de circ, una peça escultòrica o una pintura– requereix unes condicions molt
particulars que afecten els espais on aquestes creacions tenen lloc. Aquestes necessitats
expliquen per què molts artistes s’han congregat de manera natural i no institucionalitzada
–fet que s’anomena “bottom-up”, és a dir, de baix a dalt– en aquests recintes industrials. A la
vegada, aquests espais han acollit tradicionalment artistes i companyies de manera itinerant,
és a dir, sense convertir-se en la seu d’una única companyia sinó esdevenint centres de
residència artística temporal en funció de les etapes de difusió dels artistes, que els duen a
circuits escènics o d’exhibició durant mesos, una vegada el producte cultural ja ha estat creat.
En aquest context, la MOBBA va seguir un model que floria a la resta de Catalunya i, des del
tancament de l’ús industrial de la fàbrica, i amb el vist-i-plau de la propietat des del 2003 i del
govern municipal des del 2015 quan l’edifici va passar a mans públiques, ha acollit més de 200
artistes de teatre, dansa, circ i arts visuals en les etapes més àmplies de la creació i producció
artística. El que en un principi va ser un espai per a artistes badalonins, per les pròpies
dinàmiques i circuits es va convertir ben aviat en un espai per a artistes internacionals, fruit de
la cooperació i col·laboració que moltes companyies, especialment les escèniques, fan entre
elles quan inicien una nova creació. Per la MOBBA han passat referents de les arts escèniques i
plàstiques que han viatjat arreu del món i acumulen prestigi i reconeixement internacional,
però també grafiters, fotògrafs i gent relacionada amb tota mena d’expressions artístiques,
fins i tot, del món de la publicitat. Molts d’aquests amb espectacles que han girat en circuits
internacionals, exposicions arreu del món i amb premis de gran prestigi en els seus sectors:
Xirriquiteula, Ramon de los Heros, La Industrial Teatrera, Patx-work Inflables, El Petit Bombai,
Red Button, La Tresca i la Verdesa, Teatre Animal, Josep Maria Galceran, Albert Vidal, Pepe
Castellanos, Pau Jurado i Llorenç Guàrdia, Sol Picó, Mingo Ràfols, Kamchàtka, Leandre, Claire
Ducreux, Palo Q’Sea, Produccions Essencials, Lice de Luxe, Xarop de Canya, Anita Maravillas,
Cristina Raventós, Enric Ases, cia Kimani, Antigua i Barbuda, Míriam Edo, Discípulos de
Morales, cia Solos, Boris Hoppek, David Moreno, Maria Gato, Rubén Sánchez, Lucas Milá,
Mario Tarragó, Luna Nother, Miguel Olivares. L’essència de la MOBBA també ha deixat
empremta en projectes externs i ha respirat i donat vida a l’escenografia de concerts de David
Bisbal, de “La Vampira del Raval” –de Josep Arias Velasco i música d’Albert Guinovart– o de la
pel·lícula “La habitación de Fermat” –dirigida per Luis Piedrahíta i Rodrigo Sopeña. Tampoc
podem oblidar el vincle amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, ja que molts dels
alumnes han fet els seus primers passos a l’antiga fàbrica.
Una de les particularitats de la MOBBA com a fàbrica de creació artística és el caràcter
professionalitzat dels artistes que hi han residit. La seva localització propera a Barcelona, la
seva fàcil accessibilitat i, a la vegada, el renom de moltes companyies escèniques badalonines
en àmbit internacional ha afavorit a la dignificació de la Mobba com a espai de creació
professional.
Atès aquest escenari, es pot considerar que la MOBBA té a nivell artístic internacional una
imatge consolidada de fàbrica de creació de primer nivell amb una trajectòria que supera els
15 anys d’existència i que a més s’ha mantingut sense cap suport públic, fet que dóna al
projecte artístic una solidesa i projecció excepcionals.
L'edifici de la Mobba "de facto" ha funcionat com una fàbrica de creació autogestionada.
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Un cop l’edifici va ser expropiat per l'Ajuntament, l'activitat ha continuat fins al dia d'avui. Tots
els governs locals han considerat sempre els artistes de la Mobba com un actiu per a la ciutat.
2.5. Necessitat d’espais de creació
La ciutat de Badalona té una falta d’espais de creació per a artistes molt important. També és
deficitària d’espais d’arqueologia industrial recuperats i en funcionament. Aquestes dues
mancances fan del tot imprescindible que la Fàbrica de Creació Mobba es consolidi per tal de
formar un pol de creació a la ciutat. Aquest pol es reforçarà mútuament amb altres serveis que
ja estan en funcionament de fa anys, com són l’Escola Pau Gargallo i el Taller de Creació
d’Escultura BDN. La potenciació d’aquesta fàbrica de creació servirà de motor de creixement
cultural i econòmic per a la nostra ciutat, igual com ho va ser la indústria en el seu moment. A
més a més, l’establiment d’artistes en aquest pol creatiu mitjançant convocatòries periòdiques
i la conseqüent necessitat de compra de materials faran revitalitzar la zona del centre de
Badalona, que està perdent centralitat.
Com a referent, només cal mirar una ciutat ben propera a nosaltres com és l’Hospitalet de
Llobregat, que des de fa anys està invertint per dotar d’espais –molts dels quals antigues
fàbriques– per a artistes. La creació del “Districte Cultural” ha comportat que algunes
prestigioses galeries d’art, com la Nogueras-Blanchart, s’hi hagin establert, i, al mateix temps,
ha produït l’efecte crida a d’altres sectors del gremi.

3. CONSIDERACIONS LEGALS
3.1. La figura del bé cultural d'interès local (BCIL). Procediment i efectes
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català (DOGC num. 1807 de 11.10.93)
disposa que “els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i
importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional han
d'ésser inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català” (article 15). En el cas de bens
immobles, aquesta catalogació s’ha de fer mitjançant “llur declaració com a béns culturals
d'interès local” (article 17). Tot això, sense perjudici de la protecció i catalogació que es pugui
emprendre des del municipi en el marc de les figures del planejament urbanístic.
La categoria de BCIL és, doncs, el segon grau o segona categoria de protecció d’un bé immoble
a Catalunya, segons l’esmentada llei. La primera categoria, el grau de protecció més important,
és el Bé Cultural d’Interès Nacional, que és declarat per la Generalitat de Catalunya, i equival al
BIC (Bien de Interés Cultural) de l’Estat Espanyol.
La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de
l'Ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del Consell Comarcal, en els
municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació de
l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un
tècnic en patrimoni cultural.
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L’article 5 de la Llei 9/1993 preveu la col·laboració dels particulars en la protecció del
patrimoni cultural català.
L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al Departament de
Cultura perquè en faci la inscripció en el Catàleg del patrimoni cultural català.
A partir de la aprovació de l’expedient del bé catalogat com a BCIL, és l’Ajuntament
l’organisme competent per autoritzar, condicionar o denegar als titulars del bé obres que
afectin l’esmentat bé d’acord amb els valors culturals (arquitectònics, artístics, històrics,
estètics, paisatgístics...) i els criteris de conservació descrits en l’expedient de declaració, que
esdevenen d’obligada obediència.
L’article 21 consagra el deure genèric de conservació de tots els béns integrants del patrimoni
cultural català per part de llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. L’article
25.1 obliga els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de BCIN i BCIL a preservar i
mantenir els béns per assegurar la integritat de llur valor cultural. L'ús a què es destinin
aquests béns ha de garantir-ne sempre la conservació. Els BCIN i BCIL no poden ésser destruïts
(art. 25.2). Els propietaris han de permetre l'accés dels especialistes als dits béns, per tal que
puguin estudiar-los i catalogar-los convenientment (art. 25.3).
Per al nostre propòsit, és important assenyalar que l’article 23 faculta el Departament de
Cultura per impedir qualsevol obra o intervenció en béns integrants del patrimoni cultural no
declarats d'interès nacional. Amb aquest objectiu, ha de requerir l'Ajuntament corresponent
perquè adopti les mesures necessàries per a l'efectivitat de la suspensió i, si aquest no ho fa,
pot adoptar-les subsidiàriament. El Departament de Cultura, amb l'informe previ de
l'Ajuntament, ha de resoldre en el termini de dos mesos a favor de la continuació de l'obra o la
intervenció suspesa o a favor de la incoació d'expedient de declaració de bé cultural d'interès
nacional.
D’especial rellevància és l’article 18 que disposa que:
“Ultra els béns culturals d'interès nacional i els béns catalogats, fan part també del patrimoni
cultural català els béns mobles i immobles que, tot i no haver estat objecte de declaració ni de
catalogació, reuneixen els valors descrits en l'article 1” (de la llei).
A més a més, d’acord amb l’article 67.1, en cas d'incompliment del deure de conservació de
BCIN o de béns mobles catalogats, el Departament de Cultura pot ordenar als propietaris,
titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns l'execució de les obres o la realització de
les actuacions que siguin necessàries per preservar-los, conservar-los i mantenir-los. Aquestes
mesures poden ésser adoptades també pels ajuntaments, si es refereixen a béns immobles
catalogats (és a dir, BCIL).
La declaració de BCIL és una protecció individual, singular, extraordinària i urgent d’un bé
immoble rellevant, al marge de la necessària protecció global de tot el patrimoni cultural del
municipi mitjançant el corresponent catàleg previst a la legislació urbanística. En aquest sentit,
la mateixa Llei del patrimoni cultural de 1993 ja estableix que la declaració d'un immoble com
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a BCIL comporta l'aplicació immediata del règim jurídic que aquesta llei estableix per als béns
catalogats, però que qualsevol norma addicional de protecció d'aquests béns s'ha d'establir
mitjançant els instruments determinats per la legislació urbanística (art. 39).

3.2. Pla especial de protecció del patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i
tradicional de Badalona. Inclusió d'elements en el catàleg.
Acabem de descriure la protecció d'un bé des del vessant de la normativa patrimonial i ja
avançàvem que podia efectuar-se sense perjudici de la protecció i de la catalogació que es
pugui emprendre des del municipi en el marc de les figures del planejament urbanístic. Ara
tractarem la protecció del bé des de la perspectiva de la normativa urbanística.
La via urbanística, regulada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) permet, a través dels catàlegs de béns protegits, la
protecció de tot el patrimoni del terme municipal; a diferència de la via sectorial, en què la
catalogació es fa individualitzada per a cada bé, seguint els procediments establerts a la Llei del
patrimoni cultural català, com hem vist, o una altra legislació sectorial.
El Pla especial de protecció (PEP) és l'instrument de planejament derivat que desenvolupa les
determinacions del planejament general.
Es poden redactar PEP en els supòsits següents:
- Per a l'ordenació de recintes i conjunts artístics. En el cas dels conjunts BCIN i els entorns de
protecció, la legislació determina la necessària redacció d’un PEP que els ordeni.
- Per a la protecció integral del patrimoni d’un municipi amb l’elaboració del Catàleg si no hi ha
Pla d'ordenació urbanístic municipal (POUM) o la seva ampliació si així ho ha previst el POUM.
En el nostre cas, el POUM és el Pla general metropolità (PGM), aprovat el 14 de juliol de 1976.
Doncs bé, respecte al Pla especial de protecció a l'àmbit de Badalona, el Consell Metropolità
de la Corporació Metropolitana de Barcelona va acordar en data 27 de setembre de 1984:
"Aprovar definitivament com a Catàleg normatiu d'edificis, conjunts urbans i construccions
d'interès i l'ordenança de gestió annexa, del municipi de Badalona, incloent-t'hi la fitxa
normativa modificada pel Ple municipal en sessió de 28.06.84 relativa a l'edifici Coro de la
Marina, l'esmentat Pla especial de protecció del patrimoni històric-artístic, paisatgístic,
arqueològic, típic i tradicional de Badalona. Inscriure, de conformitat amb l'article 87-1 del
Reglament de planejament urbanístic, l'esmentat catàleg en el Registre de béns catalogats
d'aquesta Corporació Metropolitana de Barcelona. Requerir a l'Ajuntament de Badalona
l'elaboració de més plans especials de protecció que completin l'esmentat catàleg de
conformitat amb les observacions efectuades a l'informe tècnic de data 27.03.84 adjunt que
fonamenta la present resolució."
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Per tant, cal veure què preveu el Pla especial de protecció del patrimoni històric-artístic,
paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona. Ens referirem exclusivament a dos
articles, que són els aplicables a la revisió del catàleg i a la inclusió de nous elements.
L'article 8 de la normativa disposa que "el Catàleg serà necessàriament revisat, per iniciativa
municipal, pel cap baix, cada vuit anys, essent susceptible de modificacions per inclusió o
exclusió".
Per la seva banda, l'article 9 de la normativa admet la iniciativa privada per proposar la inclusió
d'elements al catàleg i en regula el procediment. Literalment disposa:
"Tant la iniciativa pública com la privada podran proposar en qualsevol moment la inclusió o
exclusió d'elements en el catàleg, la qual cosa tindrà la naturalesa de modificació d'aquest pla
i, per tant, es seguirà el procés establert per la llei i s'acompliran els requisits següents:
a) La tramitació es seguirà en expedient individual per cada bé o element.
b) En l'expedient es justificaran raonadament els motius que aconsellin la seva catalogació o
descatalogació mitjançant l'aportació dels antecedents, dades històriques, informes solvents i
d'altres proves legalment admissibles, que determini el seu valor històric, artístic, arqueològic,
típic o tradicional.
c) De la incoació dels expedients de catalogació o descatalogació, es donarà coneixement als
propietaris, posseïdors i usuaris dels béns, els quals tindran la condició d'interessats a efectes
legals, bé directament quan siguin coneguts o bé per edictes en d'altre cas.
d) Els expedients seran informats preceptivament pels serveis tècnics municipals competents i
estaran a informació pública per espai d'un mes.
e) La resolució dels expedients correspon al Ple municipal, amb caràcter inicial i en el seu cas
provisional i s'elevaran a l'òrgan urbanístic competent per a l'aprovació definitiva."
3.3. Conclusió
En el cas de l'edifici de la Mobba proposem utilitzar les dues vies (patrimonial i urbanística) per
aconseguir la seva protecció i preservació parcial.

4. CONTEXT URBANÍSTIC ACTUAL I PROPOSTA D'ACTUACIÓ (PLA D'ETAPES)
4.1. Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit de l’actuació és el següent:
- Pla general metropolità d’ordenació urbana, aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme
de Barcelona el 14 de juliol de 1976, i les seves normes urbanístiques.
- Pla especial de la façana marítima de Badalona, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el
30/11/1984, provisionalment el 31/01/1986 i aprovat definitivament el 06/11/1986 pel Consell
Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona.
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Segons el PE, l’àmbit de l’actuació està qualificat com a sistema viari (clau 5) i zona de
renovació urbana en transformació de l’ús industrial existent a zona verda (clau 17-6).
Suposa l’augment de l’amplada dels carrers Sant Isidre (14 m respecte a la façana oposada) i
Eduard Maristany (8 m respecte a la tanca del ferrocarril).

Qualificació urbanística del PGM

4.2. Proposta d'actuació. Pla d'etapes
La consideració urbanística a tenir en compte, doncs, és la qualificació de la zona que va fixar
el PGM l’any 1976, com a clau 17-6, transformació de zona industrial a zona verda. Aquesta
voluntat de transformació en el temps ( Pla d’etapes) es respecta en la proposta de declaració
com a BCIL. L’enderroc de la part més antiga de l'edifici permet transformar aquesta part ja en
plaça pública, clau 6, com a primera etapa, i és compatible amb el manteniment d’una activitat
com a fàbrica de creació de la part que es vol tramitar com a BCIL. Aquesta continuaria amb la
qualificació de clau 17-6, fins que la declaració estigués aprovada definitivament i es tramités
el corresponent Pla especial i la modificació del PGM, amb tots els requeriments
corresponents en una segona etapa. Com a tercera etapa, una vegada consolidat el seu
funcionament i per potenciar el seu referent emblemàtic, es podrien executar les propostes
assenyalades en la reflexió arquitectònica.
Reiterem que la conversió en plaça d’una part del conjunt edificat i el manteniment de l’ edifici
simbòlic com a fàbrica de creació es recolza en els estudis més actuals que plantegen com ha
de ser la ciutat en un futur pròxim, i que es fonamenta principalment en la mixtura d’usos, la
proximitat (ciutat dels 15 minuts) i la connectivitat. La plaça i la fàbrica de creació no només
crearien sinergies molt positives entre elles, sinó que interactuarien amb els habitatges de
l’entorn i amb els equipaments escolars, culturals, esportius que hi ha, però sobretot amb el bé
més preuat de la ciutat que és el mar i el seu passeig marítim. La connexió fàcil amb tren i
metro i amb la façana marítima possibilitarà que la Mobba, fàbrica de creació, es lligui amb
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l’eix del coneixement i de la pau que es projecta a la CACI i a les 3 xemeneies, i així es
projectaria més enllà de l’àmbit municipal.

5. ELS VALORS DE LA MOBBA
5.1 L'arquitecte
L'emblemàtic edifici de la Mobba va ser projectat per l'arquitecte Agustí Borrell Sensat (19101970) l'any 1962. Borrell Sensat va iniciar la seva carrera professional sobre 1935 a Barcelona.
S'havia llicenciat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i va ser cap del
Servei de Valoració Urbana de Barcelona en las dècades de 1960 i 1970.
Entre les seves obres més rellevants cal destacar: l’edifici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona (Barcelona 1950), Banco Rural y Mediterráneo (Barcelona 1953), Hotel Manila
(Barcelona 1956), Oficines Radio Liberty (Pals 1958) i diversos col·legis i edificis industrials a
Madrid, València, Alacant i Barcelona entre altres.

Obres d'Agustí Borrell Sensat

14

INFORME PER DECLARAR BÉ CULTURAL D'INTERÉS LOCAL (BCIL) L'EDIFICI DE LA MOBBA,
D'AGUSTÍ BORRELL SENSAT, A BADALONA.
Abril 2021

5.2. L'edifici
L'edifici de la Mobba, en la seva privilegiada situació, és l’última mostra d'una fàbrica de
formalització simple però impactant, que es pot qualificar d’un racionalisme tardà i també com
a nova modernitat constructiva de tipus industrial.
L’edifici va ser pensat i projectat al 1960/1961 per a ús industrial al costat de la façana
marítima. La seva construcció, com ja s'ha dit, és del 1962, com a ampliació del vell edifici del
carrer de Colom.
Per entendre el context de com es construïa en aquells anys, podem citar com a exemples
l’edifici del COAC de la Plaça Nova , inaugurat el mateix any 1962, el Camp Nou del 1957, o la
nau IVANOW (actualment fàbrica de creació) edifici projectat per a ser fàbrica de pintures el
1959 i construït el 1967, i que recorda en alguns aspectes l’edifici de la MOBBA.

Nau Ivanow, 1967 i en l'actualitat com a fàbrica de creació.

Respecte a la façana, que mostra un estat de deteriorament per la manca de manteniment en
la zona especialment exposada amb senyals de carbonatació, donaria a l’edifici la seva condició
d’emblemàtic si es rehabilités.

Façana de l'edifici de Borrell pel C/ Eduard Maristany
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Aquest ordre compositiu es trasllada a l’interior en una geometria estructural senzilla i
espaiosa, en malla de 7,5x7,5 m (peces netes de 50 m2) i que la fa idònia per a qualsevol
activitat. Aquesta flexibilitat és la que necessiten, en especial, les activitats de creació, pels
seus formats canviants.
A més a més, la seva solidesa constructiva, la fonamentació, els pilars, les jàsseres i els forjats
són una justificació afegida per a la seva conservació.
Tot seguit descrivim les edificacions, per tal que quedi clara la proposta:
El conjunt de la MOBBA consta de dues edificacions ben diferenciades, tant per la volumetria
com pel sistema constructiu. Les dues edificacions estan comunicades per l’espai interior de
l’edifici del carrer de Colom.

EDIFICI 1
L’edifici baix està situat a la cantonada dels carrers de Colom i de Sant Isidre, està format per
PB+1 (amb uns 10 m d’alçada) i un pati interior; ocupa una superfície d’uns 1.400 m2 i té una
superfície construïda d’uns 2.200 m2 amb un volum total construït d’uns 13.000 m3. L’edifici té
forma de “L”, amb un pati cobert al costat de l’edifici privat del carrer d’Eduard Maristany. Pel
carrer de Colom hi ha l’entrada a les oficines i un pas rodat al pati interior, connectat amb
l’edifici 2.
- Elements constructius
L’estructura està formada per pilars de fàbrica de maó, jàsseres metàl·liques i forjat
unidireccional de perfils metàl·lics i volta de rajola ceràmica. L’accés a la planta pis es fa una
part per l’escala situada a l’entrada del carrer de Colom i l’altra a través del pati, per l’escala de
l’edifici 2.
La façana està formada per tancaments d’obra de fàbrica ceràmica, arrebossada i pintada, i
fusteria de fusta pintada.
A la planta baixa hi ha un sòcol de pedra i reixes de protecció de les finestres.
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La coberta és a dues aigües amb acabat de teula ceràmica. El pati està cobert amb planxes
ondulades de fibrociment, panells de policarbonat i xapes metàl·liques plegades.
Les particions interiors estan formades per envans de maó i fusteria. Els paraments interiors,
tant verticals com horitzontals, estan enguixats i pintats. Hi ha prestatgeries metàl·liques i
restes de materials de les associacions culturals.
Els paviments interiors son, en general, de formigó lliscat.
- Instal·lacions
La instal·lació d’aigua dels lavabos és encastada amb canonades, possiblement de plom. Els
desguassos estan encastats. Hi ha diversos dipòsits de fibrociment i unitats exteriors d’aire
condicionat en desús.
L’evacuació d’aigües pluvials és lliure a la vorera i no està connectada a la xarxa municipal.
L’evacuació d’aigües fecals es suposa que està connectada a la claveguera del carrer de Colom
i que és de fibrociment.
La instal·lació elèctrica i d’enllumenat està formada per lluminàries sense difusor per a un o
dos fluorescents, mecanismes i cablejat de superfície.
AQUEST EDIFICI 1 ES PROPOSA D’ENDERROCAR-LO PER CONVERTIR-LO EN PLAÇA de 1.400
m2 de superfície interior i 300 m2 d’exterior, fins als 1.700 m2.
EDIFICI 2
L’edifici alt està situat en el carrer Dos de Maig, amb façana als carrers de Sant Isidre i d’Eduard
Maristany; està format per PB+3 i uns 14 m d’alçada a la cantonada amb Sant Isidre i per PB+4
i uns 17 m d’alçada a la cantonada amb Eduard Maristany. No té voladissos ni planta
soterrània. Ocupa una superfície d’uns 1.000 m² i la seva superfície construïda és d’uns
4.300 m² amb un volum construït d’uns 19.000 m³.
L’edifici té forma de “L”, amb un pati obert a la banda del carrer d’Eduard Maristany. Com a
entrada al cos de l’edifici des del carrer només hi ha l’entrada a un moll de descàrrega pel
carrer Dos de Maig. Es comunica interiorment amb l’edifici 1 per un nucli d’escala interior.
- Elements constructius
L’estructura és de formigó armat, amb pilars, jàsseres i forjat reticular; disposa d’una junta de
dilatació transversal respecte al carrer Dos de Maig. L’escala està construïda amb lloses de
formigó armat, amb dues tramades i replans intermedis i ull d’escala.
La façana està formada per ampits de fabrica ceràmica, arrebossada i pintada, i finestrals
correguts amb fusteria d’alumini i vidre translúcid que deixen l’estructura visible, també
arrebossada i pintada. A la planta baixa hi ha reixes de protecció i una gran persiana metàl·lica
enrotllable a l’entrada del moll de càrrega i descàrrega.
Les cobertes presenten diverses tipologies:
La coberta de la 4a. planta, no transitable, amb dos vessants cap a l’interior (en V), està
formada amb planxes ondulades de fibrociment recolzades sobre jàsseres del mateix tipus,
que a la vegada es recolzen sobre els pilars de formigó armat.
La coberta de la 3a. planta és una plana transitable (terrat) acabada amb rajola ceràmica
comuna. Una part d’aquest terrat disposa d’una zona coberta, amb l’ampliació de 1968, també
amb planxes ondulades de fibrociment o policarbonat sobre una estructura d’acer amb perfils
tipus IPN (en corretges i jàsseres) formant dos vessants en V.
Aquest edifici no disposa de particions interiors d’obra de fàbrica, a excepció dels nuclis dels
muntacàrregues, l’escala i els serveis. Els paraments interiors, tant verticals com horitzontals,
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estan enguixats i pintats. Hi ha algunes particions lleugeres d’alumini i vidre i algunes portes de
fusta.
Els paviments interiors son, en general, de formigó lliscat, encara que hi han zones puntuals
amb peces de 20x20 cm de morter de ciment o formigó premsat. L’escala té graons de pedra
artificial mentre que els replans tenen la mateixa peça de morter de ciment o formigó
premsat.
- Instal·lacions
La instal·lació d’aigua dels lavabos està formada per canonades metàl·liques encastades. Hi ha
algun tram de canonada amb tub de polietilè vist en superfície o penjant. Sobre la caixa del
muntacàrregues hi ha un dipòsit d’aigua de les mateixes mides en planta que la caixa.
La instal·lació de sanejament interior és vista i està formada per tubs de fibrociment.
L’evacuació d’aigües pluvials és lliure a la vorera i no està connectada a la xarxa municipal.
L’evacuació d’aigües fecals es suposa que està connectada a la claveguera del carrer Dos de
Maig i que també és de fibrociment.
La instal·lació elèctrica i d’enllumenat està formada per lluminàries sense difusor per a un o
dos fluorescents, mecanismes i cablejat de superfície.
Les instal·lacions dels muntacàrregues es conserven en la seva majoria, inclosa la maquinària.
La instal·lació de climatització està formada per conductes vistos de xapa metàl·lica i reixes
difusores.
AQUEST EDIFICI 2 ÉS EL QUE ES PREVEU CONSERVAR I REHABILITAR, una vegada la part de la
planta quarta s’hagi desmuntat.

5.3. El caràcter simbòlic
Totes les ciutats tenen referents o marques que les identifiquen, cara a l'interior -per a la seva
població- i cara l'exterior. És evident que la Mobba és una marca que en el món de les balances
analògiques ha estat una de les fàbriques de referència de Badalona a TOT EL MÓN, com ho
són l’Anís del Mono o la Penya, i és també un del seus símbols. Aquesta identificació no és una
voluntat recent del grup de treball sobre la Mobba (GTB), ni de la seva societat civil, avalada
pels més de 6.000 ciutadans i dels partits polítics que van demanar que no s’enderroqués
abans d’un estudi seriós, ni tampoc serà conseqüència de la seva possible protecció i
conservació. El caràcter simbòlic i emblemàtic de la Mobba de Badalona, tant per als seus
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habitants com per a tota la gent que cada dia va i torna en tren de la costa i veuen el seu rètol,
existeix des de quasi el mateix moment de la construcció de la fàbrica, estiguin d'acord o no
amb la seva conservació. Aquesta identificació de la Mobba amb Badalona, no volguda però
sobrevinguda i inevitable, és un patrimoni per a la ciutat i, com a tal, esdevé un valor que
n’avala la conservació. És un fet que ara no es pot deixar de reconèixer i que justament a la
ciutat proporcionarà, si es manté, una nova icona de referència, tant per als badalonins com
per a la resta dels habitants de l'àrea metropolitana i les comarques del litoral.
5.4. Els valors de caràcter paisatgístic
Els valors de caràcter paisatgístic que es desenvolupen entorn de la MOBBA rauen en la
memòria històrica dels barris de Badalona que van néixer de les formes d'activitat econòmica,
del passat industrial i comercial i que considerem que s'han de conservar com a patrimoni
històric productiu de la ciutat. El paisatge industrial ha estat substituït, en gran manera, i la
proporció d'indústria-habitatge que tenien aquests barris ha anat desapareixent, en part, a
causa de la degradació dels edificis i, en part, a la "idea tradicional" de contaminació lligada a
la ciutat industrial. Eliminar tot el patrimoni històric industrial és eliminar el paisatge de la
memòria i la identitat col·lectiva.
No hem de valorar només la MOBBA pel seu valor històric, com a edifici singular dins d’una
època determinada, si no pels valors de paisatge que genera com a conjunt, dins d’un dels
barris que va fer créixer econòmicament Badalona. Aquí trobem d’altres construccions fabrils
que considerem patrimoni, com per exemple la CACI, la Llauna, l’Anís del Mono, la xemeneia
de la plaça Ernest Lluch, el Pont del Petroli o Can Casacuberta. Amb elements tan singulars, no
seria difícil fer propostes d’itineraris que donessin valor de conjunt paisatgístic de l’antiga
ciutat industrial.
Si ens parem a considerar els valors espacials externs de l'edifici de la MOBBA, observem que
també contribueixen a la creació urbanística i paisatgística de la façana marítima de Badalona,
que es pot observar des del Passeig Marítim. Aquesta façana genera un entorn harmònic lligat
a l'alçada de l'edifici dissenyat per Agustí Borrell Sensat, que és motiu de conservació del bé,
amb la façana veïna a nord i la domesticitat de la futura plaça amb la cota de les cases de cos
de PB+1 a sud de la parcel·la.

Per altra banda, és evident que l'expressió racional de la façana l'edifici de la MOBBA i el
disseny emblemàtic del seu rètol, dissenyat per Joan Pedragosa i Toni Benages Pla, han
esdevingut un símbol reconeixible des de la platja i l'estació de Badalona.
Conservar part del nostre patrimoni industrial és fixar la imatge d'un paisatge històric que va
desapareixent.
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6. ESTAT DE L'EDIFICI DE BORRELL I CRITERIS DE CONSERVACIÓ
6.1. L’estructura
L’edifici té una part més alta, de PB i 4 al costat mar, i una part més baixa, de PB i 3, al costat
del carrer de Sant Isidre. L’estructura és de formigó armat, amb pilars i jàsseres formant una
retícula ortogonal de 7,50 x 7,50 m, el cantell del forjat és de 45 cm, els pilars de 45 x 45 cm. Es
va preveure una junta de dilatació en el centre i es van doblar pilars.
L’estat de conservació a març de 2021 es pot considerar raonablement satisfactori i més si
tenim en compte que no s’hi han fet tasques de manteniment des de fa més de 30 anys.
L’edifici presenta algunes patologies concentrades bàsicament en les façanes situades en la
cantonada entre el carrer d’Eduard Maristany i Dos de Maig. En aquestes façanes podem
observar despreniments del recobriment de formigó de l’armadura en diverses jàsseres (unes
8) i també en algun pilar (un o dos). Aquests despreniments ens permeten veure l’armat amb
barres llises i també la disposició dels estreps. No s’observa una disminució important de la
secció de les barres de l’armadura principal.
Com a mesura de precaució, i per evitar caigudes sobre els vianants , l’Ajuntament va instal·lar
a nivell del sostre de la planta baixa unes safates metàl·liques per recollir els fragments de
formigó que es poguessin desprendre. Després de 2 anys de la instal·lació d’aquestes safates,
la quantitat de trossos de formigó que s’hi poden observar a sobre és quasi nul·la.
Interiorment l’edifici fa la sensació de solidesa, no presenta esquerdes en paviments ni en
sostres, ni tampoc en pilars. A l’última planta, sota coberta plana, es poden observar diversos
punts d’entrada d’aigua en el sostre, a causa del deteriorament de la impermeabilització.
Malgrat aquesta entrada d’aigua el sostre no es veu especialment afectat.
En altres casos semblants, en edificis amb patologies de carbonatació o similar, les actuacions
de rehabilitació han tornat a l’estructura les capacitats de resistència necessària. Cal en tot cas
elaborar un projecte de rehabilitació que detecti les parts més afectades i que determini les
solucions a seguir per reparar els elements afectats i restituir a l’estructura les seves propietats
inicials.
6.2 Criteris de conservació
L’edifici parteix de l’avantatge inicial d’haver estat projectat per a ús edifici industrial, apte per
suportar sobrecarregues que podien ser de 500/1.000 kg/m2. El projecte de rehabilitació
determinarà les sobrecarregues màximes que podrà admetre en el futur; en tot cas, les
activitats pròpies d’una fàbrica de creació tenen uns requeriments molt menors als d’un edifici
industrial.
Els nous usos i activitats que podrà acollir s’hauran d’adequar a les característiques de l’edifici i
hauran de respectar els valors arquitectònics que el singularitzen. Malgrat el canvi respecte de
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l’activitat inicial de l’edifici, s’han de poder reconèixer els valors espacials, de flexibilitat en els
usos, de tractament de la llum, la funcionalitat, etc. que justifiquen la seva preservació.

7. POSSIBLES USOS. LA MOBBA EN EL FRONT MARÍTIM, ENTRE EL PARC DE MONTJUÏC I EL
PARC DE LA MEDITERRÀNIA
L’edifici construït de la Mobba és l’edificació que ofereix avui el més gran potencial creatiu de
la ciutat. Malgrat el seu aspecte actual deixat i anodí (per una manca objectiva de
manteniment), és un conjunt que, per la seva simplicitat formal i per la seva geometria senzilla
i funcional, es pot relacionar, com ja s'ha dit, amb un racionalisme tardà i també com una nova
modernitat constructiva de tipus industrial. Aquestes característiques són les necessàries per a
una activitat artística necessitada de gran flexibilitat. Per exemple, és un edifici que podria
tenir uns 50 estudis de treball d’uns 50 m2 cadascun on hi podrien treballar una mitjana d’unes
quatre persones a cada estudi.
Hi ha edificis com aquest en ciutats importants del món. A Nova York, a l’altre costat del pont
de Brooklyn hi ha un edifici que està en més mal estat que l’edifici de la Mobba, pel que fa a
desordre, que també era un antiga empresa. Alguns artistes són professors de la universitat i
fan exposicions a NYC i també per tot els Estats Units i Europa. Tenen artistes visitants, alguns
d’ells famosos mundialment, i prefereixen anar a l’estudi de l’artista en lloc d’anar a la galeries
que exposen.
La part de l’edifici de la Mobba projectada als anys seixanta per Agustí Borrell, amb amplis
espais polivalents, flexibles i de gran lluminositat, permet la creació de tallers per a artistes de
diverses disciplines.
La planta baixa, que comunicarà amb la zona enjardinada exterior, podria ser una sala
d’exposició que compaginés una petita exposició permanent amb peces representatives de la
història de Mobba. També hi podria haver un espai dedicat a la recopilació de la memòria
industrial, que tan important ha estat per al desenvolupament de la nostra ciutat. Aquest
àmbit ha de tenir un lligam directe amb el Museu i Arxiu de Badalona. Les altres sales es
podrien destinar a presentar exposicions de creació pròpia dels artistes residents o d’altres
centres de creació.
Aquest edifici no hauria de ser, només, un equipament municipal, ja que està massa ben situat
estratègicament, sinó un referent metropolità i comarcal. Per un costat té la ciutat més
interessant de tot el Mediterrani, que és Barcelona, i per l’altre costat té una de les millors
platges del món que és el Maresme. Hi ha platges al món que tenen més anomenada però
teòricament estan mal situades ja que el sol els hi ve pel darrere i s’ha de prendre d’esquena a
mar. El clima, el vent, l’alçada de les onades, la fauna que hi ha al mar, la granulometria de la
sorra, etc. són inconvenients que no té el Maresme. En el Maresme ens banyem amb el sol al
davant, el vent i les onades igual com el clima en general no són estridents. La granulometria
de la sorra no és ni la finíssima sorra de Castelldefels ni les pedres o roques que moltes
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vegades es troben a la Costa Brava. Sembla que la seva mida estigui dissenyada en funció de
les persones.
L’emplaçament de l’edifici de la Mobba en lloc d’identificar-lo com un edifici al carrer de Sant
Isidre entre els carrers de Colom i Dos de Maig de Badalona, caldria en un futur referenciar-lo
en el front marítim del Barcelonès. La comarca del Barcelonès està ben definida amb dues
muntanyes separades 14 kilòmetres, que són la muntanya de Montjuïc i el turó d’en Seriol,
amb el parc de la Mediterrània. Totes dues de la mateixa alçada (200 aprox.) al costat de mar i
fins i tot amb un cementiri a cada una.
Una manera d’entendre el Barcelonès podria ser mitjançant el seu llarg front marítim. Des de
la desembocadura del Besòs, amb el Hub Internacional del Coneixement pel Desenvolupament
Sostenible i la Pau, en el conjunt de les tres xemeneies, passant pel port de Badalona, l’edifici
per a la transició energètica de la CACI i el Pont del Petroli, tenim ja realitats o projectes de
referència importants per a totes les persones que volen veure el front marítim des del mar.
L'edifici de la Mobba passaria a ser un altre element important.
Al final de l’itinerari ens trobem amb el parc de la Mediterrània de característiques molt
similars a Montjuïc.
Algunes idees respecte al renovat edifici de la Mobba:
1. L’edifici s’ha de plantejar de tal manera que tingui un consum mínim i que aporti el màxim
d’avantatges per a la ciutat.
2. Ha d’aportar una zona verda, un camp solar i uns espais públics que puguin estar oberts tot
el dia i amb la seva activitat garanteixin la seguretat de la zona amb el seu espai agradable de
passeig per passar a l’altre costat de les vies.
3. Ha de contenir amplis passatges i escales per a l’evacuació i per als objectes que es puguin
arribar a construir en els diferents grups de treball.
4. La gestió de l’edifici és molt important i ha de ser molt imaginativa. S’haurà de basar en un
concurs públic.
5. Els qui ho gestionin hauran de ser persones actives que promocionin els productes
interessants, no només a la comarca sinó en un àmbit molt més global. Hauran de procurar
que gent amb talent del país vingui a treballar-hi.
6. En resum la imatge del centre hauria de ser un conjunt de paisatges a diferents pisos amb
totes les parets que donen als llocs de pas amb aparadors com a mostra dels productes que
s’hi estiguin elaborant, construint, pensant.
7. La imatge formal de l’edifici, tant exterior com interior, hauria de ser totalment canviant,
lliure d’estil, de color i de forma d’acord amb els criteris dels creatius.
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La conclusió és que s’ha de plantejar com un projecte molt engrescador i que tingui molta
rendibilitat social.

8. SITUACIÓ I DELIMITACIÓ DE LA PROTECCIÓ
Com hem anat exposant al llarg d’aquest informe estem parlant en tot moment de protegir
com a BCIL la part de l'immoble que va dissenyar i projectar Borrell Sensat el 1962, que és el
que té indubtable valor, ja que la primera implantació pel carrer de Colom dels anys 1930 o la
remunta de l'edifici de Borrell efectuada en 1968 per l'enginyer industrial Obach no tenen
valor arquitectònic.
La delimitació de la protecció del bé que es proposa és l’estricte contorn de l’edifici protegit,
formant una "L" irregular que dona façana principalment als carrers de Sant Isidre i Dos de
Maig i en part al carrer de Colom i al carrer d’Eduard Maristany. La protecció seria
conceptualment del nivell compositiu i estructural del conjunt . Cal remarcar que sobre les
façanes que són objecte de declaració, en cap cas es prohibeix cap actuació que objectivament
les pugui millorar i els pugui donar una major funcionalitat o visibilitat. En tot cas els
mecanismes per a aquestes intervencions haurien d’estar regulats pel pla especial a redactar i
pels mecanismes propis de l’Administració. Es proposa que l’entorn de protecció sigui inclòs en
avanç del planejament del sector del front litoral, que en aquests moments està en procés de
redacció, d’acord amb les grans línies estratègiques del nou planejament, de manera que amb
aquest instrument es preservi la contemplació del bé catalogat en el seu entorn.

Proposta de BCIL i de plaça adjacent
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2 FACTORES, 5 ESTRATEGIAS
Distintas lentes de observación nos han permitido identificar qué factores influyen de forma
decisiva en la transformación de estos recintos obsoletos y qué estrategias se pueden extraer
que puedan ser aplicados en otros casos futuros.

EL POTENCIAL INHERENTE
En primer lugar existen unas condiciones físicas y morfológicas ligadas a la implantación del
recinto industrial en el territorio y que dotan de un potencial a esa área para la futura
transformación de la ciudad. Tal y como hemos comprobado en el caso de la MOBBA, no es
casualidad el hecho que estos recintos se vean envueltos por la trama urbana. Pero es a través
del tiempo en barbecho que ese potencial se materializa con planes de extensión de la ciudad
aprovechando la conectividad y accesibilidad inherentes.

EL RITMO INDUSTRIAL
Hemos comprobado que gracias al soporte y al paso del tiempo estos recintos se convierten en
grandes espacios de oportunidad para la ciudad y que el debate sobre su futuro surge dentro
de un marco más amplio. En consecuencia, nos debemos cuestionar si el reúso de estos
recintos tiene tan solo la componente urbana o si la anticipación en la transformación de estos
puede ir ligada también con mantener el sistema productivo actualizado en la ciudad y por
tanto con su salud económica.
Este puede ser un ejemplo de motor de cambio de una nueva idea de ciudad ante un contexto
industrial que necesita renovarse pero la diferencia reside en el tiempo de reacción ante la
nueva disyuntiva.

5 ESTRATEGIAS
La segunda parte de las conclusiones se concentra en cinco estrategias de transformación que
identificamos y que pueden servir de pautas para futuras intervenciones.
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Espacio central
La definición de un espacio físico interior donde se concentre la actividad como epicentro de la
transformación. En él se multiplican los accesos con los nuevos programas introducidos y se
concentra la intensidad en el espacio definido por los edificios existentes. Consolidar el
funcionamiento de este espacio central es una prioridad en las intervenciones y para ello se
introducen programas ya consolidados a escala metropolitana y se busca garantizar las
sinergias entre las actividades que se relacionan con ese espacio.
Espacio colectivo
A menudo estos espacios pasan a formar parte del ideario colectivo como espacios de
centralidad y generan una cierta reverberación en el entorno. Por tanto, la transformación de
estos recintos desbloquea un nuevo espacio colectivo que hasta entonces había permanecido
latente, integrándolo en la estructura urbana.
Espacio membrana
La transformación del límite físico del recinto en respuesta al entorno para generar una
transición entre las dos escalas. La definición formal de un espacio de transición entre los
accesos y el espacio central. El límite del recinto va mucho más allá de la traza que pueda
dibujar, la transformación de ese límite físico en los accesos genera mayor permeabilidad y
hace que funcionen como un umbral de más grosor que resuelve el salto de escala entre la
trama urbana y las edificaciones del recinto. Estos espacios de transición tienen su paralelismo
en el foyer de un teatro como espacio previo al gran espacio central. La mayor permeabilidad
del recinto permitirá una mayor integración de estos espacios en la estructura urbana.
Relación vertical e intensificación.
Conectar la intensidad del espacio central a los diferentes estratos de la actividad para que
estos sean partícipes. La disposición vertical de las actividades permite también relacionar
programas muy diversos. Dada la importancia del contacto del programa con el nivel suelo, los
nuevos espacios colectivos que surgen de estas transformaciones pueden situar su cota cero
en posiciones más elevadas para complejizar la sección del proyecto. Y a su vez, también
albergar una diversidad de programas en altura que multipliquen las posibilidades de relación
de las actividades. Por último, la introducción de nuevos elementos permitirá potenciar esta
densidad de actividades en altura y ser entendidos como hitos de referencia que remarcan los
espacios de centralidad.
Los grises del duelo público/privado
En principio parecería lógico pensar que un proceso de transformación de iniciativa privada
donde se buscara el máximo rendimiento económico a un recinto de su propiedad podría
inducir a decisiones encerradas en sí mismas y herméticas, dando como resultado una baja
incidencia en el entorno. Mientras que por otro lado, aquellas iniciativas de transformación
públicas que buscaran convertir en equipamientos abiertos las antiguas industrias deberían
favorecer una mayor relación con el entorno y ampliar el espacio público. Pero el trabajo ha
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podido comprobar que el factor de la propiedad no influye en la medida que inicialmente
creíamos, sino que dependerá fundamentalmente del enfoque de la transformación. El trabajo
lo plantea a través de los dos factores y las cuatro estrategias. En el contexto europeo estas
operaciones van ligadas a menudo a gestiones público-privadas de diferentes grados y que
forman la escala de grises intermedia.
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