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Presentació 

DESCRIPCIÓ BREU 
Volem recuperar una antiga nau industrial municipal en desús, perquè sigui la nova seu social dels 
Castellers de Sants, oberta també a altres entitats i associacions del barri de Sants. 

DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Els Castellers de Sants ens trobem en una situació crítica derivada de la poca capacitat del nostre 
local social, ja que de vegades ens hi apleguem més de tres-centes persones. Per això, tenim la 
necessitat de buscar un espai més ampli. 

Proposem com a nova seu social aquesta nau municipal, situada justament al davant del local que 
ara ocupem, al carrer Comtes de Bell-lloc número 72. Es tracta d’una de les naus de l’antiga 
fàbrica dels Germans Climent. De fet, ja l’estem utilitzant com a magatzem i base logística per a 
l’organització de la festa major i d’altres esdeveniments i celebracions socials de la colla. 

A més, l'edifici és una obra protegida com a Bé Cultural d'Interès Local que volem recuperar per al 
barri. Per aquests motius ens presentem en aquests pressupostos participatius per aconseguir 
restaurar aquesta nau per a ús dels Castellers de Sants i d'altres entitats i associacions del barri. 

COM INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EL PROJECTE? 
A la nostra colla castellera hi té cabuda tothom i un dels nostres objectius és ser una colla 
equitativa i igualitària. Comptem amb una comissió de gènere transversal que interactua en els 
diferents àmbits de treball. Pel que fa al futur local, aquesta comissió participarà en la presa de 
decisions sobre el disseny i el projecte per tenir en compte les necessitats, sensibilitats i realitats 
de tothom. 

COST APROXIMAT ORIENTATIU 
El cost aproximat de les obres necessàries per a la seva restauració i funcionalitat seria entre 1 i 
1,5 M €. 

IMPACTE ESPERAT 
L'impacte que n'esperem és poder dotar el barri d'un equipament que ens pugui permetre seguir 
creixent com a colla, i pugui servir d'aixopluc per a altres entitats o plataformes de Sants que ho 
necessitin. 

AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Com que es tracta d’una antiga nau industrial, no ofereix les condicions d’habitabilitat ni les 
funcionalitats necessàries per al seu ús com a local social. Per això, voldríem que fos el màxim de 
sostenible i fruit d'un treball cooperatiu amb diferents agents municipals (patrimoni, àrea 
d'ecologia, serveis tècnics municipals, etc.) però també amb el Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, els veïns més propers i altres entitats i associacions del barri. 

ÀMBIT TERRITORIAL 
Sants-Montjuïc, barri de Sants. 
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Cal Borinot actual (C/Comtes de Bell-lloc 49) 
 

INTERIOR EXTERIOR 
Comtes de Bell-lloc 49    160 m²    145 m² 
 
 

 
Local acondicionat, interior   
i exterior 
 
2011 Obres instal·lacions   

118.752,81 € 
 
2013 Obres insonorització   

  13.261,21 € 
 
2016 Obres ventilació 

    4.271,39 €  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
escala aprox: 1/150 
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Antiga fàbrica dels germans Climent (C/Comtes de Bell-lloc 74) 
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escala aprox: 1/150
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INTERIOR EXTERIOR 

Comtes de Bell-lloc 74    280 m²    000 m² 
 
Actualment és una nau en mal estat, usada puntualment pels Castellers de Sants 
 
Principals deficiències:  

- Filtracions d’aigua a la coberta inclinada 
- Problemes de desguàs a la coberta plana 
- Manca d’aïllament tèrmic 
- Mal estat d’acabats interiors de façana 
- Manca de finestres i portes 
- Insalubritat a façana i interior (coloms i rates) 
- Humitats per capil·laritat 
- Manca d’instal·lacions bàsiques (electricitat, aigua, clavegueram, etc) 
- Irregularitat del paviment 
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Com s’observa a les següents imatges, les cobertes continuen tenint filtracions d’aigua i no tenen               
aïllament. En el cas de la coberta plana, no té les pendents d’evacuació ben fetes i s’hi estanca                  
aigua. 

 

 

 
Imatges de la coberta de volta i de la coberta plana 
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També s’observa que la teulada no té cap tipus d’aïllament. Aquest fet també s’observa als murs i                 
al terra, on no hi ha cap capa drenant que eviti les filtracions d’aigua i apareguin humitats.  

 
Imatge del terra i mur de la nau 
 

Pel que fa als tancaments, per una banda observem que es va tapiar una de les finestres que                  
donen a la part posterior. Pel que fa a les portes, les dues posteriors tenen una tanca però no una                    
porta. Això fa que la brutícia i l’aigua de pluja entri a l’edifici, i també que la tanca es pugui obrir                     
des de l’exterior. La prova d’això és que ja han entrat varis indigents dins la nau, i se n’ha hagut de                     
tapiar una per evitar la intrusió. 
 

 
Imatge de la finestra tapiada i l’obertura sense porta  
 
Pel que fa a la façana principal, no s’hi ha executat cap obra de rehabilitació. Les finestres estan                  
trencades i amb unes reixes oxidades, hi ha obertures sense tancament per on entren els coloms i                 
han deixat la façana plena d’excrements, … mostrant una imatge de deixadesa i brutícia que               
l’immoble no es mereix, i que també afecta a la vida del carrer. 

  
Imatge de part de la façana principal  
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Comparativa dels dos locals 

 

 
 

INTERIOR EXTERIOR TOTAL 
Comtes de Bell-lloc 49    160 m²    145 m² 305 m² 
Comtes de Bell-lloc 74    280 m²    000 m² 280 m² 
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Situació urbanística 

 
L'edifici és una obra protegida com a Bé Cultural d'Interès Local, amb número identificador 1645. 

 
Segons la normativa urbanística vigent, la fàbrica dels Germans Climent està dividida en 2: la nau                
principal amb qualificació 7(p) (Equipament protegit), i la nau secundària amb el cos annex amb la                
qualificació 6 (parcs i jardins urbans) 
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Programa de necessitats - sessió participativa 
El dia 19 d’octubre es realitza a Cal Borinot una sessió participativa per tal de definir les voluntats                  
de la Colla respecte l’Antiga Fàbrica dels Germans Climent. 
. 
També s’hi explica l’estat actual de la fàbrica, la situació urbanística, una primera aproximació de               
temps i pressupostos. 
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De la sessió participativa per a la definició dels usos de la fàbrica en surt un primer programa de                   
necessitats i, sobretot, un seguit d’IDEES IMPORTANTS 
 

+ Model d’equipament públic compartit amb altres entitats 
+ Gran importància dels espais de socialització (sala general, barra) 
+ Sala polivalent i despatxos compartits amb altres entitats 
+ Edifici obert i accessible 
+ Edifici “verd” i sostenible → zero emissions 
+ Importància de l’emmagatzematge (marxandatge / Festa Major / Activitats) 
+ Repte de la gestió d’entrades i claus   /   Gestió horària 
+ Importància dels espais exteriors com a punts de relació → Terrassa, BBQ, Hort Urbà 
+ Visibilitat del fet casteller → Aparador / Fotos / Decoració / Museu 
+ Incloure una ludoteca de barri / Espai familiar (Gestió / Permisos / Espai???) → lligam               

Castellers de Sants amb famílies del barri 
 
El programa de necessitats es divideix en 4 blocs:  
Espais de socialització   /   Espais de reunió   /   Magatzems   /   Instal·lacions 
 
 
ESPAIS SOCIALS 
 
- SALA PRINCIPAL (el més gran possible, en P.Baixa fins a 250 persones en certs moments) 
- Armaris  de material de junta / tècnica 
- Armaris per jocs 
- Taules i cadires plegables 
- Zona audiovisual (projector / sistema de so / pantalla / etc) 
- Espai concerts i festes 
- Podria ser divisible (¿?) 

- BARRA (gestionada pels propis Castellers de Sants) 
- 2 o 3 tiradors + pica + microones + bikinis + cafè 
- Lligat a magatzem menjar + beguda 
- Neveres + congeladors 
- Zona barrils i caixes 
- Zona reciclatge 
- Que es pugui tancar 

- SALA DE CANALLA 
- Magatzem i armaris de canalla 
- Taules i cadires 

- ROCÒDROM + ZONA TOVA 
- ESPAI d’acolliment d’altres entitats 
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ESPAIS DE REUNIÓ  
 
- SALA DE JUNTA (25 pax) (espai principal de reunió del la junta dels Castellers de Sants) 

- Armari d’arxiu 
- Armaris de material de junta / tècnica 
- Projector / pissarra / sistema de so 

- SALA POLIVALENT (50 pax) Sala compartida amb altres entitats del barri. Gestionada per             
l’ajuntament? Pel secretariat? 

- Armari d’arxiu 
- Projector / pissarra / sistema de so 
- Compartida amb altres entitats 
- Divisible? 

- DESPATX BORINOT (10 pax) Despatx per a les comissions de funcionament dels Castellers             
de Sants 
- Armari d’arxiu 
- TV 

- DESPATX DE BARRI (10 pax) 
- Armari d’arxiu 

- DESPATX DE TREBALL (3 pax) Despatx per tresoreria / Secretaria / Equip mèdic 
- Armari d’arxiu 

- SALA GRALLES I TABALS 
- Armari d’arxiu 
- Insonoritzada 

 
 
MAGATZEMS 
 
- MARXANDATGE + FAIXES + CAMISES (En planta baixa) 
- MAGATZEM GENERAL 
- MAGATZEM TAULES I CADIRES 
- MAGATZEM DE FESTA MAJOR  (En planta baixa) 
- MAGATZEM DE BARRI  (usos independents per altres entitats) 
- PARKING BICIS (al carrer¿?) 
- PRESTATGERIA MOTXILLES (post assaig) 
 
 
INSTAL·LACIONS      LOCAL ACCESSIBLE      LOCAL ZERO EMISSIONS 
 
- 2 WC’s (1 ADAPTAT + CANVIADORS) 
- QUARTET DE NETEJA 
- SALA D’INSTAL·LACIONS 
- A.C.S. 
- Fotovoltaica 
- Domòtica 
- Coberta verda  → hort? terrassa? 

- SALA TÈCNICA (servidor, rack … ) 
- ESCALES I ASCENSOR 
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Resum 
De la jornada participativa se’n desprèn que la Colla té un projecte ambiciós, amb voluntat de                
compartir el nou edifici amb altres entitats per tal de crear sinergies i potenciar el teixit associatiu.                 
A més, es proposa que les entitats puguin usar els seus espais independentment del              
funcionament dels Castellers de Sants, amb una entrada pròpia. Es remarca que la dimensió de la                
nostra entitat és molt gran, amb més de 600 castellers actius, amb una gran activitat social.                
Habitualment es realitzen reunions, tallers i projeccions sobre el fet casteller. Sense oblidar que el               
local social actual habitualment es queda petit per celebrar les importants diades durant el              
calendari casteller, així com les celebracions de diferents actes que es fan durant l’any. 
 
Una primera proposta passa, necessàriament, per doblar la superfície construïda actual. Dins la             
nau més alta un segon pis contindria gran part del programa previst de reunió i socialització de la                  
pròpia Colla. Al segon espai, el que no està protegit, seria necessari fer una remunta de dues                 
plantes per tal d’encaixar-hi la resta de programa. 
 
Depenent de la possibilitat, o no, d’augmentar volum i superfície construïda caldrà fer una feina de                
síntesi i priorització basada en les necessitats de la Colla i de la resta d’entitats que puguin                 
participar del projecte. 
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