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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA

EL PROGRAMA
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S [L’EQUIPAMENT: EL NOU CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DE BARCELONA]

[FOTOMUNTATGE CONCEPTUAL]

- EQUIPAMENTS CEA -

La rehabilitació d’aquests edificis industrials permetrà la 
seva reconversió en equipament públic per a la ciutat, un 
equipament que es fusionarà amb el verd del seu entorn, 
creant un espai transitiu entre barri i parc. Aquest nou pol 
haurà d’acollir activitats vinculades als espais verds del 
seu entorn, incentivant així el diàleg entre natura i ciutat.
Es defineix aquest nou equipament com CENTRE D’ESTUDIS 
AMBIENTAL (CEA), un centre pluridisciplinar que acollirà 
diversos usos i activitats (tallers, recorreguts, exposicions, 
projeccions, conferències, investigacions, ...) on empreses, 
investigadors, estudiants i ciutadania en general podran 
desenvolupar activitats relacionades amb el mediambient. 
Aquest tipus d’equipament tracte de reforçar els vincles 
amb l’entorn natural, aprendre i participar activament en la 
conserva i millora del medi ambient, i desenvolupar maneres 
de viure més sostenibles.
La seva situació estratègica garanteix una simbiosi entre 
el nou CEA i els espais naturals més importants del seu 
entorn.

Es fa un estudi tipològic de diversos centres d’educació i investigació 
ambientals per a comprendre aquest tipus d’equipaments, les seves 
activitats, infrastructura i el perfil dels usuaris que potencialment es 
beneficiaran de la construcció del nou CEA. D’aquesta manera, podem 
generar un programa basat en les necessitats dels futurs usuaris.
Es diferencien dos tipus d’equipaments, uns centres destinats a la 
investigació científica, i uns altres enfocats cap a la ciutadania. En certs 
casos trobem instal·lacions mixtes, on s’ofereix espai d’investigació, 
formació universitària, conferències, tallers per a escoles i altres 
activitats destinades a la ciutadania.
Els centres estudiats presenten una arquitectura basada en criteris 
de sostenibilitat, amb estratègies passives i actives que optimitzen 
l’estalvi energètic, i una selecció de materials i solucions constructives 
també pensades cap a la construcció d’exemples d’arquitectura 
bioclimàtica.
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[ESTUDI TIPOLÒGIC DE CENTRES D’ESTUDIS AMBIENTALS]

[ASSIGNACIÓ PROGRAMÀTICA]
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- INFRASTRUCTURA -
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- PERFIL USUARIS -
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