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PROCÉS PARTICIPATIU  PER A 
LA DEFINICIÓ D’USOS VEÏNALS  

DE PALO ALTO  
 

APORTACIONS JORNADA INICIAL_v2 

 

*S’ha modificat el redactat inicial d’aquells projectes que les entitats promotores han fet arribar per correu 

electrònic un redactat ampliat i enriquit de la proposta inicial. En qualsevol cas s’ha mantingut de forma 

compensada el nivell d’extensió i detall de les descripcions del conjunt de propostes. 

 
OBJECTIU 
L’Ajuntament proposa una nova concessió sobre el projecte cultural i artístic del conjunt industrial de 

Palo Alto amb una nova distribució d’usos del recinte (7.631 m2). L'objectiu d'aquest procés és el de 

definir de forma participativa una proposta consensuada entre la ciutadania sobre (1) els projectes i 
usos veïnals i culturals, (2) la gestió de l’espai veïnal/comunitari i (3) el programa de criteris i retorn 
social dels espais en els apartats susceptibles d’adreçar-se al veïnat i ciutadania en general: 

 

• 15%: Projectes comunitaris/associatius d’art i cultura de Districte/barri (usos i gestió). 

• 15%: Serveis auxiliars –cantina i sales d’actes i polivalent- (criteris d’ús). 

• 25%: Projecte municipal Casa taller -exclòs de la concessió- (criteris de servei-retorn).   

• 15%: Viver de projectes empresarials del disseny i cultura (criteris de servei-retorn). 

• 30%: Residència temporal per a projectes tractor –empresa  concessionària-.  

 
 
 

1. Aportacions sobre “PROJECTES I USOS VEÏNALS VINCULATS A L’ART I LA CULTURA”  

Projectes Breu Descripció 
Punt de Trobada 

La Fàbrica del Marítim 
AVV Front Marítim 
Ass. Artesans St Martí 

Espai de trobada, convivència i difusió del teixit social i veïnal que permeti crear 
unes connexions mútues i una agenda d'usos i activitats conjuntes a Palo Alto.  

Espai de Creació i 

formació d’imatgeria 

festiva 

Centre Imatgeria 
Festiva Poblenou 
Colla del Drac del 
Poblenou 
Ass. de Comissions de 
Festes de Carrers 
Poblenou 

*Projecte de creació, construcció i innovació de cultura popular (artesans, colles 
cultura popular: dracs, gegants, decoració carrers per Festa Major, falles, 
sardanes, carrosses de carnestoltes i de reis). Espai de taller per a la creació 
d'escenografia i arquitectura efímera que les colles de cultura popular duen a 
terme al llarg del cicle festiu. Espais d’exposició permanent obert a veïnat en 
general, zones reservades al treball de construcció, i espais polivalents per a 
exposicions, conferències, projeccions i tallers d’activitats de cultura popular. 
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Espai de producció 

cultural i artística 

Associació Escena 
Poblenou 
PoblenouUrbanDistrict  

Espai de creació, organització i planificació d’esdeveniments, exhibicions, tallers, 
trobades i exposicions culturals i artístiques. Espai per a desenvolupar activitat 
cultural de qualitat en esdeveniments del barri (p.e. Festival Escena Poblenou). 
Promoure projectes que permetin l’auto-ocupació en l’àmbit artístic-cultural. 
Contemplar el desenvolupament de la geolocalització de la programació i 
dinamització dels espais amb activitats i exposicions culturals i artístiques.  

Espai polivalent creatiu 

i d’esbarjo comunitari* 

Coespai Maya 

Espai de d’esbarjo, trobada comunitària i familiar basat en la permacultura: 
“cuidar de les persones, la terra i la repartició justa”. Les activitats a 
desenvolupar seran tallers creatius i de manteniment de l’hort urbà. Espai d’ús 
comunitari autogestionat dirigit a dones en atur de llarga durada. 

Sala per a entitats del 

barri de Diagonal Mar i 

Front Marítim 

AVV Front Marítim 

Sales petites per a 15/20 persones per a l’establiment de seu i de 
reunions/activitats de l'AVV Front Marítim o de les entitats que formin part de 
l'espai d'entitats. 

Projecte educatiu en 

l’àmbit artístic 

P9 Artiu 

Projecte formatiu i didàctic en l’àmbit artístic i en l’àmbit digital orientat a la 
memòria artística del barri. 

Projecte educatiu 

d’arquitectura urbana 

per a infants i joves 

Projecte educatiu per a desenvolupar jornades, activitats i tallers extraescolars 
dirigits a infants i joves sobre arquitectura urbana que fomenti l’adquisició 
d’habilitats creatives, orals i socials.  

Projecte educatiu 

Asociación Cultural 
Escola de Vida 

Projecte “Escola de vida” a través d’activitats manuals i artístiques en l’àmbit 
de la cultura urbana. Espai d’educació gratuïta per a infants i pares i mares que 
inclogui casals d’estiu, nadal, setmana santa i extraescolar. 

Espai per a cursos i 

tallers artístics 

AVV Front Marítim 

Sales o espais per a impartir cursos i tallers culturals i artístics dirigits al veïnat 
en general (p.e. tallers de pintura, patchwork, manualitats).   

Espai lúdic per a 

infants i gent gran 

AVV Front Marítim 

Espai lúdic per a petits i grans dotat de jocs de taula des dels més tradicionals als 
d'última generació. Espai que promogui la convivència i punt de trobada 
intergeneracional del veïnat. 

Espai de memòria 

històrica  
Arxiu Històric Poblenou 

Estudi patrimonial del conjunt i l’entorn de Palo Alto. Memòria de l’únic 
element del barri històric "La França Xica" i incloure el c/Pelleries en tant que 
referent de l'estructuració parcel·laria del barri. Revisar les diferents proteccions 
(p.e. xemeneia i nau “0” on hi havia la caldera) i recordar els processos fabrils i 
la història del vapor.  

Festival de Cultura 

Urbana  Asociación 
Cultural Escola de Vida 

Festival de Cultura Urbana mensual que inclogui concerts de rap, grafits, dance i 
punxa discs. 

Fira del Benestar 

Asociación Cultural 
Escola de Vida 

Fira de consum responsable i de proximitat mensual a l’abast del veïnat dins al 
Palo Alto.  Fira a que contingui: Espai amb parades i projectes locals, tallers 
sobre teràpies alimentaries, botàniques i holístiques; sobre pedagogia i gestió 
educativa. Espai lúdic per a infants (jocs, restauració i construcció de joguines). 
Espai de bioconstrucció amb fusta reciclada. 
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2. Aportacions sobre la “GESTIÓ DE L’ESPAI VEÏNAL/COMUNITARI” 

 

 

3. Aportacions sobre el “PROGRAMA DE CRITERIS I RETORN SOCIAL DE PALO ALTO” 

Cinema alternatiu de 

barri 
Projecte de cinema alternatiu de barri (tardes-vespres) i en funció de la 
temporada realitzar-lo en espai diàfan tancat o a la fresca 

Escola de música 
Sala de concerts per a audició, formació i assaig musical (Jazz, Blues, i Jam 
sessions). 

Espai lúdic i social per a 

adolescents del barri 

Un espai per a la trobada i sociabilitat entre adolescents i joves on 
desenvolupar-hi festes d'aniversari, activitats creatives i/o vinculades als 
instituts i escoles de la zona. Les activitats podrien ser desenvolupades o 
dinamitzades per les empreses, projectes i/o entitats de Palo Alto. 

Sala d’estudi 24h/365 
Sala d'estudi 24h/365. Espai d’estudi per a joves estudiants, d’acollida i ajuda als 
aprenentatges diversos i de formació d’adults.  

Espai esportiu per la 

gent del barri 

L’únic espai esportiu proper és el de Marbella que no funciona pel barri perquè 
és a nivell de tota la ciutat i els altres centres són lluny (Can Felipa).  

Formules de gestió Breu Descripció 

Grups de debat i 

aportacions 

individuals 

- Gestió cívica: grup de gestió col·legiat entre representants de les diverses 
entitats vinculades als projectes allotjats a l’espai. Aquest grup de gestió 
pot adoptar forma de plataforma o entitat. I seria l’encarregat de 
dinamitzar i coordinar participativament i oberta l’ús de l’espai: recepció, 
web, xarxes socials, calendari d’activitats, i fent xarxa amb els equipaments 
del barri (p.e. Casal de Barri de Diagonal Mar). 

- Gestió municipal: gestió dirigida directament per l’Ajuntament i en 
coordinació directa amb la governança de tot el recinte i l’empresa 
concessionària. 

Criteris de retorn Breu Descripció 

Serveis auxiliars - Cantina: Mantenir-la i ampliar-ne l'ús. Obert a tothom al barri. Gestió per 
part de les dones del barri. Revertir al barri com a feina (ocupació) teixit 
social. 

- Sala d'actes: per a activitats veïnals i/o obertes al barri. 

- Sala polivalent: activitats obertes al barri. 

Viver - Retorn educatiu amb col·legis i casals d'avis (p.e. activitat mensual) i retorn 
mitjançant activitats/tallers oberts i compartits amb el barri. 

- Consum de proximitat i retorn productiu, social i econòmic reverteixi al 
barri. 
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4. Altres aportacions sobre necessitats del recinte Palo Alto 

- Manteniment i no desvirtuar Palo Alto com a espai referent del disseny i la creació a Barcelona.  

- Consideració de que tot el recinte Palo Alto al tractar-se de propietat municipal hauria de ser 
gestionada directament per l’Ajuntament. 

- Projecte de “fàbrica de creació” en l’espai veïnal orientat al districte de l'art i la creativitat de 
Barcelona. Gestió i comissaria del projecte per part de Poblenou Urban District.  

- Compaginar els estudis de disseny (despatxos) amb altres relacionats amb el món cultural arts i 
música al barri. Evitar activitats privades. 

- *Insonorització de les naus limítrofes amb c. Pellaires (on hi ha veïnat) per tal de no generar 
molèsties en cas de projectes musicals/sorollosos. Així com adequar les activitats a l’aire lliure 
com Palo Alto Market que generen moltes molèsties. 

- Necessitat de seu de l’AVV Front Marítim i d’equipaments necessaris pel barri de Diagonal Mar. 

- Necessitat de derogació de l’ordenança del civisme per a l’activitat cultural. 

 

 

 

Casa taller - Espai residencial no només per a persones vulnerables, també per a 
artistes, científics residents o visitants. 

- Participació de representats en el grup de gestió veïnal. O per exemple, 
responsabilitzar als allotjats de la Casa Taller del manteniment i vigilància 
de l'espai, “permacultura” com a forma de cuidar les àrees comunes. 

- Es considera que el barri té mancances a nivell d’equipaments i que aquest 
espai destinat a Casa Taller s’hauria de reconsiderar per a altres 
mancances.  O bé reduir-ne el % d’espai donada la poca definició del 
projecte. 

Recinte amb l'entorn 

urbà del barri 

- Fer accessible tot el recinte de Palo Alto a persones amb diversitat 
funcional, especialment amb mobilitat reduïda. Hort urbà consum 
responsable. 

- Accés lliure tots els dies de l'any i obert al veïnat.  

- Ús i participació comunitària de l’Hort urbà. 

- Palo Alto hauria de tenir una major permeabilitat de Palo Alto amb el barri. 
Obrir un nou accés des del c/Taulat i estudiar permeabilitat de la tanca cap 
a la plaça.  

- Pacificar el carrer Pellaires i entorn Palo Alto com el c. Ferrers o Tortellà.  


