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[ museu energia i centre de creació artística ]

PASSEIG MARÍTIM

Es bifurca el passeig marítim de la 
linia de costa i es fa passar per 
davant de la central.

PLAÇA MECCA

Es  genera un gran espai ludic 
davant la central. Es planteja 
aquest com un gran espai de 
trobada de tot tipus 
d’activitats culturals. Bona 
ubicació respecte l’entorn mar.

CONTINUITAT DE LA PLATJA

Recuperar el front marítim 
degradat i que passi a formar 
part de l’espai del MECCA. 

ZONA PISCINES

Aprofitant els elements preexis-
tents, es genera una zona de 
piscines estretament relacionada 
amb el programa de l’espai 
públic.

SUPERFÍCIE TOTAL = 206500 m2
SUPERFÍCIE CENTRAL = 7500 m2

EL SECTOR
INCERCIÓ ESPAI PÚBLIC FRONT MAR

Generar una prolongació de la plaça 
sota la projecció de la nau, aprofitant 
així per ubicar usos específics. Espai 
públic cobert.

TERRASSA 

Ubicar la terrassa del bar en la 
zona de piscines.

DIPÒSITS

Aprofitar els dipòsits com a espais per 
ubicar-hi activitats o vegetació.

RENFE

PRINCIPALS ACCESSOS SECTOR

Es preveu que aquest equipa-
ment serà d’escala metropoli-
tana, tant pel tamany com per la 
ubicació dintre del teixit urbà. 
Principals accessos FGC i vehicle 
pròpi

parking

passeig marítim

passeig marítim

!

3 FRANJES PROGRAMÀTIQUES 

Associar aquestes tres franjes 
en planta baixa amb els usos. 
Ubicar-los en funció del volum 
d’arribada d’usuaris. Accés 
MECCA +++
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_ENDERROCS SECTOR

Generar sota la central un espai 
d’alta intensitat programatica tant 
pública com privada per generar 
uns fluxes induits i fluxes redirig-
its. Únic espai.

ALTA INTENSITAT PROGRAMÀTICA

Central actua com a frontera del 
sector. Generar un únic espai 
públic evitant un davant i un 
darrera. Permeabilització.

PERMEABILITAT PLANTA BAIXA
_ESTRATÈGIA URBANA 

PARC POSTINDUSTRIAL

S’aprofita la central elèctrica a la zona 
nord-oest del sector per introduir 
vegetacó. 

_REPROGRAMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

ESTAT ACTUAL DEL SECTOR ENDERROCS SECTOR

E1

E2

Planta emplaçament esc: 1/2000

Creació de nou vial 
que fragmenti en 
dues parts el sector. 
Espai Central Tèrmica 
de Sant Adrià II

Accés principal al 
sector des de trans-
port públic i Sant 
Adrià del Besòs.

E1 enderroc per permetre la continuitat del passeig marítim en el sector
E2 enderroc permetre la creació de la plaça davant de l’edifici.
E3 enderroc obertura de nou vial divisió del sector
E4 enderroc creació parc industrial a la zona  nord-oest del sector

Prolongació del 
passeig marítim a 
zona sud-est del 
sector, davant la 
central.

Recuperar el front 
marítim crean un 
accés des de la zona 
de piscines i amb la 
continuitat del 
passeig marítim.

E3

E4

USOS ESPAI PÚBLIC
1_zona piscines
2_terrassa bar
3_tenda
4_parc postindustrial
5_escenaris aire lliure
6_miradors
7_platja MECCA

RECORREGUTS
A_passeig marítim Sant Adrià del 
Besòs
B_passeig marítim Parc del Litoral i 
Zona Fòrum
C_Linia RENFE Sant Adrià del Besòs
D_Linia Tramvia Sant Adrià del 
Besòs

C

D

B

A

1

2

3

4

5

6

7


