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P.4 P.5JUNY 2015APROXIMACIONS #04OCUPAR LA COBERTA,
OCUPAR EL CARRER 

ALBERT CARCERENY
CMAC ARQUITECTES

Proposta amb el nou carrer transversal entre els blocs 
tallats i les peces d’habitatges situades a la coberta.

Imatge actual dels dos blocs pantalla entre els carrers  
Mart i Llevant i la Plaça Camarón al mig.

En primer lloc, ocupar la coberta amb habitatges indus-
trialitzats lleugers i assumibles estructuralment, de la 
mateixa superfície i col·locats en sentit ortogonal als 
existents, amb millor orientació, i adossats als nuclis 
d’escala i ascensors (10 peces separades regularment, 
de dues plantes cadascuna i amb dos habitatges per 
planta; en total 40 habitatges per bloc).

En segon lloc, reallotjar els veïns afectats (40 famílies 
per bloc) als nous habitatges de coberta, a cost zero 
(pis per pis).

En tercer lloc, ocupar la plaça i el carrer amb nous lo-
cals, reallotjant els negocis afectats (7 locals de planta 
baixa), fet que suposarà la dinamització de l’espai urbà. 

Per últim, executar els talls acordats segons les de-
mandes veïnals (10 m d’ample, sense afectar els nuclis 
de comunicació existents).

Tot i això, s’haurà de facilitar en un futur proper una 
adequada integració del barri en el context metropolità 
mitjançant la connexió de la nova rambla amb el front 
marítim, a través del campus universitari, així com la 
futura façana al riu Besós en sentit transversal, també 
respecte al nou carrer, travessant l’actual barrera de la 
Ronda Litoral i la via del tren.

El Pla de Transformació de la Mina, d’acord amb la voluntat 
del veïns, preveia inicialment tallar els dos blocs pantalla de 
la Plaça Camarón, de gairebé 200 m de llarg, per facilitar la 
connexió d’aquest espai, un dels més concorreguts del barri, 
amb la nova Rambla de la Mina, i evitar així l’aïllament del 
primer i  la manca d’activitat del segon, atesa l’absència de 
carrers transversals en aquest sector.

Proposem un seguit de mesures per compatibilitzar el 
tall dels edificis i el reallotjament dels veïns afectats, amb 
l’objectiu de resoldre en una mateixa operació una qüestió 
urbanística, social i econòmica. 
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Conviene recordarlo: ocupamos un espacio finito.

OCUPAR
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ocupes i ocupats? gentrificadors i gentrificats? visitants i   visitats? fotògrafs i fotografiats? servits i servidors?         



P.12 P.13JUNY 2015APROXIMACIONS #04P.12AZOTEAS OCUPADAS 
VERDES Y VECINALES

azoteas ocupadas verdes y vecinales

ENCAJES URBANOS

??
?????

?

?
??

Barcelona: 
8.000 inmuebles > 1.764 ha azoteas

(67% cubiertas existentes)

ocupar las azoteas con usos:
espacios de oportunidad y actividad

ocupar las azoteas con verde:
espacios de renaturalización

ocupar las azoteas con personas:
espacios de socialización y comunidad

ciudades 
sin verde

espacios 
sin uso

vecinos 
sin relación
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GUANTÁNAMO

NUG

Camp Delta 
Guantanamo Bay
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Ocupació turística d’una cel·la del Camp 1 del Camp Delta de la badia de Guantánamo.

La gent, estranyament, cada cop es porta mi-
llor, i com a conseqüència les presons s’estan 
despoblant a gran velocitat. Els horaris la-
borals ibèrics s’estan comprimint seguint el 
model europeu, el que provoca un excés de 
temps lliure que a falta de nens (la natalitat 
està baixant) no acabem de saber en què ocu-
par. El creuament entre el sector correccional 
presidiari i la creixent economia hotelera sem-
bla una obvietat inexorable, i l’oferta del turis-
me penitenciari una apassionant oportunitat 
per poder finalment ocupar el nostre temps. A 
qui no li agradaria dormir a la cel·la on feia 
veure que dormia Frank Lee Morris l’11 de 
juny del 1962 a l’antiga presó i actual parc 
natural d’Alcatraz?

L’oferta de Guantánamo és irresistible. Una 
temperatura anual entre els 24º i els 34º. 160 
cel·les. 4 torres d’observació d’aus. Forta 
il·luminació nocturna per a les activitats lú-
diques. Inclou un barnús taronja i dues sa-
batilles fets a la República Popular de Xina, 
un tub de pasta de dents, un raspall de dents 
sense mànec (per no convertir-lo en una 
arma ofensiva), una pastilla de sabó i un pot 
de xampú. Hi ha espais comuns per a jugar 
al backgammon, un camp de bàsquet, un 
camp de futbol i 2 kms de platja privada amb 

la possibilitat de lloguer d’embarcacions 
amb llançacoets per a celebracions fami-
liars. Es garanteix la màxima seguretat 
als seus hostes en tot el seu recinte.

P.20
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Reciclatge de quioscos de premsa tancats com a 
habitatges d’urgència per a persones ‘sense sostre’  

1. Cadena Ser 20/11/2014
2. ‘Diagnosi 2013. Les persones sense llar a la ciutat de Barcelona i l’evolució dels recursos 

de las xarxa d’atenció a les persones sense llar’ Albert Sales i Campo, juny 2013 
3. 8TV 19/02/2014

4. Europa Press, 08/03/2009
5. El Punt Avui 25/04/2014
6. Barcelonés, 04/11/2013

7. La Xarxa, 24/09/2013
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‘A Barcelona hi ha 900 persones 
que dormen al carrer’1 — Nombre 

de persones sense llar a la ciutat de 
Barcelona, vivint en un espai públic o 

a la intempèrie: 870, que pernocten en 
un alberg i/o estan forçat a passar la 
resta de dia en un espai públic: 259.2 

+

El 30% dels quioscos de Barcelona 
estan tancats.3 — Dos quioscos cierran 

cada semana en Barcelona por la 
crisis4 — Quioscos, espècie en perill5 

— De los 405 quioscos que hay en 
Barcelona, entre un 25 y un 35% están 

cerrados.6 — La crisi de la premsa 
s’endú el 40% dels quioscos de la 

demarcació de Barcelona en 7 anys7

P.22
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Los primeros días nos pare-
ció penoso porque ambos 
habíamos dejado en la par-
te tomada muchas cosas 
que queríamos. Mis libros 
de literatura francesa, por 
ejemplo, estaban todos en 
la biblioteca. Irene extraña-
ba unas carpetas, un par de 
pantuflas que tanto la abri-
gaban en invierno. Yo sen-
tía mi pipa de enebro y creo 
que Irene pensó en una 
botella de Hesperidina de 
muchos años. Con frecuen-
cia (pero esto solamente 
sucedió los primeros días) 
cerrábamos algún cajón de 
las cómodas y nos mirába-

mos con tristeza.

-No está aquí.

Y era una cosa más de todo 
lo que habíamos perdido al 

otro lado de la casa.

Pero también tuvimos ven-
tajas. La limpieza se sim-
plificó tanto que aun levan-
tándose tardísimo, a las 
nueve y media por ejemplo, 
no. daban las once y ya es-
tábamos de brazos cruza-
dos. Irene se acostumbró 
a ir conmigo a la cocina y 
ayudarme a preparar el al-
muerzo. Lo pensamos bien, 

y se decidió esto: mientras 
yo preparaba el almuerzo, 
Irene cocinaría platos para 
comer fríos de noche. Nos 
alegramos porque resulta 
molesto tener que abando-
nar los dormitorios al atar-
decer y ponerse a cocinar. 
Ahora nos bastaba con la 
mesa en el dormitorio de 
Irene y las fuentes de comi-

da fiambre.

Irene estaba contenta por-
que le quedaba más tiem-
po para tejer. Yo andaba un 
poco perdido a causa de 
los libros, pero por no afli-
gir a mi hermana me puse 
a revisar la colección de es-
tampillas de papá, y eso me 
sirvió para matar el tiempo. 
Nos divertíamos mucho, 
cada uno en sus cosas, casi 
siempre reunidos en el dor-
mitorio de Irene que era 
más cómodo. A veces Irene 

decía:

-Fíjate este punto que se 
me ha ocurrido. ¿No da un 

dibujo de trébol?

Cortázar, J. 
CASA TOMADA [fragment]

Menzel, P.
MATERIAL WORLD 

[fotografia]
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Medellín y Barcelona
Ciudades de moda, atractoras y referentes,  deben destinar los recursos obtenidos 
del turismo a solucionar las emergencias habitacionales de sus ciudadanos.

pobreza energética desahucios sin techo inquilinatos tomas riesgo geológico
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Barcelona: 37.000 habitacions 
d’hotel. Ocupació hotelera 

(mitjana anual) = 73% 

10.000 habitacions lliures. 
3.000 persones sense llar.

Els hotels tenen habitacions buides.
La ciutat té habitants sense llar 

(sobretot a l’hivern).

hotel hotel hotel

Ocupació 95% (temporada alta). 
1.850 habitacions lliures.

Ocupació 70% (temporada mitja). 
11.100 habitacions lliures.

Ocupació 45% (temporada baixa). 
20.350 habitacions lliures.

P.28CAP HABITACIÓ BUIDA / CAP 
PERSONA SENSE SOSTRE

Cal aprofitar l’excedent. Habitacions 
buides per a allotjament d’emergència. 

El turisme explota les qualitats i serveis 
de la ciutat. Optimitzant l’ús de les seves 
infraestructures, el sector pot revertir en 
la ciutat, en la població socialment més 

desafavorida.
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