
Passat i futur del Sector Sagrera

racionalista de l'any 1967

Nau Ivanow, edifici industrial 

del s XV, remodelada el s XVIII

La Torre del Fang, antiga masia 

cerrer Berenguer de Palou

Antiga casa a quatre vents, neoclàssica, 

Eixample particular que rep al de Cerdà.

molt més regular, una mena de petit 

la malla Eixample responen a una trama 

que els carrers de la vil·la més propers a 

que creuen illes; de la mateixa manera 

modificada per diagonals o petits carrers 

zona la malla de l'Eixample notablement 

models; és per tant corrent trobar a la 

correspon a la trobada entre els dos 

El punt on es troba la Nau Ivanow 

fins llavors.

de població molt diferent de la emprada 

organització i una densitat edificatòria i 

va comportar l'aplicació d'una 

L'arribada de l'Eixample d'Illdefons Cerdà 

Equipament Habitatge

Espai lliure

Zona ajardinada

Ferroviari i associats

Equipament esportiu

Límit del Sector del Pla

Nou projecte per al sector Sagrera - 1.5000

Estat previ a l'inici de les obres del nou Pla  -  1.5000

Vil·la de Sant Andreu, 1855 segons el topogràfic de Cerdà

Vil·la de Sant Andreu i els seus voltants, detall de les edificacions

Vil·la de Sant Andreu, on ja apareixen l'Eixample de Cerdà i l'eixample de la vil·la

a d e c iIVANOW

NAU
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d'obertura de carrers a Ciutat Vella)

Ciutat de Barcelona i el seu voltant al 1855, plànol topogràfic d'Illdefons Cerdà (incloses la seva proposta 

ciutat i que tot ell serveix com a pont sobre les vies.

representaven les vies del tren i el seu desnivell, fins al gran parc d'escala urbana que connecta múltiples espais lliures al llarg de la 

Imatges extretes del Projecte del Sector Sagrera, on es mostra l'evolució del tram de l'Estació; des de la potent barrera urbana que 

verds de gran escala: Montjuïc, la Ciutadella i el parc del Besós.

perifèrica de les vies fèrrees i la construcció de parcs, jardins i equipaments sobre elles; arribant així a la connexió de tres elements 

La gran via verda que es traça prenent com a referència els antics camins i canals es veu reforçada pel soterrament de la part 

al riu Besós.

perpendiculars al pendent, que aboca 

carrers o ramals secundaris són 

principal és paral·lel a la pendent, i els 

En aquest cas, el cami o carrer 

vil·la.

que anaven quedant incloses a la 

alhora integraven altres edificacions 

que donaven un ordre al creixement i 

ramals més o menys perpendiculars 

principal amb el temps, donant lloc a 

població es convertia en el carrer 

altres llocs, el camí que creuava la 

entorn el Cami Comtal. Com en molts 

L'antiga vil·la de Sant Andreu creixia 

nombrosos elements característics.

una notable irregularitat i 

creixement d'un cert ordre, amb 

S'origina així una malla de 

perpendiculars.

camí principal i en ramals 

seguint l'ordre original iniciat en un 

sent essencialment esporàdic, 

Aquest creixement va continuar 

notablement.

aquest tipus de vil·les cresqués 

la ciutat industrial van fer que 

El pas del temps i la prosperitat de 

Progrés històric del barri de la SagreraUbicació i diferents fases del pla del Sector Sagrera
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 Nau Ivanow.

 neix el projecte del Centre Cultural a la

 amb el passat, i és en aquesta relació on

La seva presència estableix una relació

 equipaments per a la ciutat.

 emblemàtics emprats com a

 Pla es converteixen en tres punts

Els tres elements antics conservats en el
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