
Artesania Urbana 

by Badia
Una estratègia 

per a la reactivació d’espais comercials

buits a Badia del Vallès

 



Aquest és un projecte dirigit a dissenyadors, artesans, makers,

professionals de les arts i el disseny, inventors, i en general, a totes

aquelles persones amb alguna habilitat manual i a l’hora amb

aptitud per explorar, innovar, interpretar, representar i transformar

l’entorn urbà a través de projectes emprenedors que es vulguin

desenvolupar als locals comercials buits de Badia del Vallès.



Si  la teva idea de negoci o el teu projecte destaca

per la seva expressió artesanal.

Si vols aportar valor al teu entorn amb el teu model

de negoci, desenvolupant productes i treballant a

partir de residus generats a l’entorn urbà.

Si ets un emprenedor/a relacionat amb la cultura i

les arts urbanes, el grafiti, la il·lustració, el còmic, la

serigrafia o el disseny.



T’oferim la possibilitat 
de formar part d’un projecte innovador
que vol aportar valor diferenciador a la

ciutat, incentivant l’obertura de 
botigues taller amb negocis d’artesania
urbana i impulsar la cultura urbana de
Badia a través de les seves expressions

artístiques.
 



Al mateix temps formaràs part d’un
col·lectiu emprenedor que des del
reciclatge i la reutilització, amb
inventiva i creativitat, converteixi el
residu en un objecte de valor,
pensant des del model de
l’economia circular, destacant la
importància de la sostenibilitat en el
món contemporani.

peça realitzada amb resta de moqueta firal

Jean-Christophe Belaud



En un món de canvis, immediatesa i digitalització, l'artesania té

un paper important en recordar-nos que els processos són

importants. 

Entrar en una botiga taller és veure, però també participar en el

procés de creació del producte, els materials que s’utilitzen,

l’ambient en el seu interior, i tots els detalls que el converteixen

en un lloc únic. Compaginar físicament la fabricació, el disseny

i la venda al mateix lloc és molt enriquidor.

A través de la botiga taller el creador o creadora connecta

amb el carrer i amb les persones des de la seva obra, però

també a través de la transmissió del seu coneixement oferint

tallers de formació, trobades i activitats culturals que

connecten a l’artista amb el públic.

botigues taller



Els espais buits, considerats a primera vista com
un problema, es poden convertir en una

oportunitat per transformar la ciutat. Convertir els
espais buits en llocs on oferir una proposta

comercial que aporti valor a l’existent és la missió
del projecte.

Tots els espais comercials buits de Badia del
Vallès són de titularitat municipal. Estan

classificats per categories en funció de la seva
ubicació i visibilitat. Per desenvolupar aquest

projecte hi ha disponibles 4 espais comercials
buits, amb unes dimensions de 52 m² excepte 1

que disposa també d’un soterrani de 24 m².
 



cultura
urbana 
by badia

Sota el lema “Cultura urbana by Badia”, es vol posicionar

Badia del Vallès a través de la seva cultura i la seva

personalitat, vinculant la ciutat amb la cultura urbana

com a senya identitària i com a motor de transformació.

La cultura urbana engloba tots aquells moviments,

expressions o actituds de determinats grups que han

sorgit sota l'empar dels nous temps a les ciutats.

La cultura urbana es deixa veure en qualsevol àmbit de la

vida i la societat. La música, l'artesania, les arts

plàstiques, el ball, el disseny i l'arquitectura entre d'altres.



Si  vols desenvolupar el teu model de negoci

artesanal en una botiga taller a Badia del

Vallès.

Si  vols formar part d'una comunitat

emprenedora que crea objectes a partir del

residu i el reciclatge, pensant des del model

de l'economia circular.

Si ets un emprenedor/a relacionat amb la

cultura, les arts urbanes, el grafiti, la

il·lustració, el còmic, la serigrafia o el disseny.

Si t'agrada dissenyar productes originals,

posant en valor els residus generats a

l'entorn urbà.

Cadira tubular

Lucas Muñoz



Consulta les bases d'adjudicació de locals comercials a 

www.badiadelvalles.cat/comerç

 

https://contractaciopublica.gencat.cat

 bbintervencions@gmail.com

Posa't en contacte amb nosaltres

https://contractaciopublica.gencat.cat/


Aquest projecte sorgeix de la necessitat de trobar una estratègia de reactivació
pels espais comercials buits de Badia del Vallès, en un moment com l’actual on el
comerç local està patint el tancament progressiu de botigues i negocis a peu de

carrer tant arreu de Catalunya com de la resta de l’Estat.
Té com a punt de partida l’estudi Proposta estratègica, innovadora i

experimental sota el concepte de botiga taller per a la reactivació d'espais
comercials buits a Badia del Vallès realitzat per bbintervencions, encàrrec

realitzat per l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Diputació de Barcelona en el
marc del projecte COOP'ART. 



Forma'n part!


