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ESTAT ACTUAL

ESTACIÓ SAGRERA
ALTA VELOCITAT

NOU PLÀ URBANÍSTIC ESTACIÓ-PARC LINIAL  LA SAGRERA
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Les propietats de la cantonada com a espai distribuïdor, lloc de trobades, lloc 
d´encreuaments, es on situarà l´accés públic de l´edifici. Arquitectònicament es 
configura amb un reclam d´accés i un hall distribuidor.

La plaça exterior genera una circulació exterior entre els dos edificis, afavoreix 
la diferenciació dels usos que es troben en un espai públic, afaborint la dinamit-
zació del bar i sala d´exposicions i convertint la sala polivalent part de la plaça.

ACCÉS PEATONAL / COTXE

CANTONADA RECLAM

 Accés peatonal

 Accés: Càrrega / Descàrrega

3. Emplaçament i estratègies

ACCESSIBILITAT RODADA

ESPAI PÚBLIC EXTERIOR

El programa té capacitat per a 400persones per tant exigeix un espai de des-
embocadura, que es situa al centre allunyat del tràfic, així com també servirà de 
plaça per a les activitats / necesitats del barri. Aquesta plaça permeable 24h 
activa els usos variats de la Nau Ivanow.

Circulació ràpida: Cotxe Privat

Circulació relentida: Servidor

Estratègies urbanes
3.1

3.2.1 ASOLELLAMENT MÀXIM SOLAR

3.2.2 VENTILACIÓ CREUADA

Vents predominants:

·Primavera-Estiu: Garbí (SO), Migjorn (S) 
·Tardor-Hivern: Gregal (NE), Llevant (E) 

Projecció 12:00h hivern

Projecció 9:00h - 18:00h estiu

Estratègies climatològiques
3.2

3.3.1 PERMEABILITAT DE LA LLUM / FAÇANES 

3.3.2 NECESSITAT DEL PROGRAMA 

  - - - + + +

PUBLIQUES
expos / bar / 

sala polivalent

PRIVADES
office / sala assaig

MIXTES
tallers / terrat

GRANS

sala assaig
sala polivalent

PETITES

tallers
office

  - - -
+

 +
 +

Façanes / Cobertes opaques

Façanes autoprotegides

Façanes a treballar

Estratègies volumètriques
3.3L´estat existent de la Fàbrica de creació Nau Ivanow, es configura en dos edificis:

1-La Nau en si, es un edifici contruït el 1967 per l´arquitecte Jordi Figueres, des-
tinat a fàbrica de pintures.
Representa un dels pocs exemplars de l´arquitectura industrial funcionalista que 
es conserva a la ciutat. La forma rectangular de les naus construïdes amb estruc-
tura de formigó té els tancaments amb vidres i fusteria originals. 
L´acabament de l´edifici el conformava una coberta ondulada formada per voltes 
ceràmiques que va col.lapsar.
La configuració de la nau permet una fàcil adaptació per fer-hi activitats cultu-
rals de tot tipus. El pla proposa la conservació i manteniment de les façanes, 
l´estructura i la volumetria.

2-Les naus connexes, careixen  del mateix valor històric, son fruit de la manca 
d´espai per a les activitats que s´hi fan i que poc a poc s´han anat conquerint i 
reformant a mida que els antics llogaters marxaven i la necessitat d´espai escè-
nic augmentava. 
L´estat actual es molt pèssim, la coberta d´uralita sobrecàrga les encavallades 
que per infiltracions s´han anat oxidant amb el temps. El plantejament de la seva 
rehabilitació sería d´elevat cost, i tot i la posibilitat existent, el programa demanat 
es inferior a la superfície existent, mes la configuració d´aquestes 3 naus no tole-
ren la flexibilitat que el programa busca.


