
eb2 : 1 ut x 28,4 ml

eb4 : 13ut x 24ml

tp1 : 3 ut x 15,2 m2

tp1 : 3 ut x 15,2 m2

tp1 : 1 ut x 15,2 m2

tp1 : 1 ut x 10 m2 tp1 : 1 ut x 24,6 m2

es1 : 6 ut x 34,6 m3

es1 : 2 ut x 15,8 m3

tp1 : 1 ut x 13,1 m2

tp1 : 3 ut x 15,2 m2

eb4 : 13ut x 21-18ml

eb4 : 13ut x 12ml

eb4 : 26ut x 24ml
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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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RECICLATGE

S [ELEMENTS DECONSTRUÏTS] [COLLITA “HARVEST MAP”] [REUTILITZACIÓ MATERIAL]

Per a dur a terme la proposta, es procedeix a la deconstrucció i acopi d’elements 
constructius puntuals, que més tard seran reciclats dins del propi àmbit. Paraments 
verticals, horitzontals, pilars, bigues, encavellades, corretges, reixes, dipòsits i altres 
elements que es podrien considerar com rebuig, es reciclen i es reutilitzen, minimitzant així 
l’impacte del projecte.

La deconstrucció d’aquests elements genera una gran quantitat de rebuig. Es procedeix a 
una identificació i classificació del material obtingut, generant l’anomenat “Harvest Map”. 
Amb aquest procés generem un catàleg de materials km0, és a dir, material de construcció 
obtingut del mateix àmbit, que servirà per a la rehabilitació i noves construccions del 
projecte.

Els materials obtinguts es reutilitzaran per a la construcció de paviments, murs, mobiliari 
urbà, noves estructures, etc. Aquest procés de reciclatge constructiu es tradueix en 
estalvi energètic, econòmic i emisions de CO2, i allarga la vida dels materials existents. 
D’aquesta manera se li dóna a l’àmbit una materialitat pròpia, basada en la construcció 
existent, que reforça el testimoni històric del lloc.

[TANCAMENTS VERTICALS]

[ESTRUCTURES METÀL·LIQUES]

[NOUS MURS]

[NOUS PAVIMENTS]

[NOVA ESTRUCTURA]

[NOVA METAL·LERIA]

tm3_façana de bloc de cimenttm1_mur de totxana ceràmica

tm1 : 337 m2

tm4 : 272 m2

tm1 : 91 m2

tm3 : 91 m2

tm3 : 292 m2

tm2 : 104 m2

tm1 : 97 m2

tm1 : 156 m2

tm1 : 252 m2

ep1 : 4 ut x 6 ml

ep1 : 8 ut x 7,2 ml

ep1 : 17 ut x 6 ml

eb1 : 5 ut x 7 ml

eb1 : 19 ut x 5,8 ml

eb1 : 17 ut x 7,5 ml

eb1 : 6 ut x 5,7 ml

ep1 : 5 ut x 7,2 ml

tm1_mur de totxana ceràmica : 1.073 m2

TOTAL

tm3_façana de bloc de ciment : 2.034 m2

tm2_façana de maó ceràmic : 1.234 m2 tm4_façanes de bloc de ciment rústic : 272 m2

eb1_bigues metàl·liques IPN 300 : 162 ml en 22 utTOTAL

eb1_bigues metàl·liques IPN 200 : 145,2 ml en 25 ut

ep1_pilars metàl·lics HEB 300 : 219,6 ml en 34 ut

tm3 : 429 m2

tm2_façana de maó ceràmic tm4_façanes de bloc de ciment rústic

tm3 : 341 m2 tm2 : 1.130 m2

tm3 : 414 m2

tm3 : 467 m2

tm1 : 140 m2

Per a la nova pavimentació de l’espai públic 
s’opta per PAVIMENTS DRENANTS. Els 
materials utilitzats seran els obtinguts 
de la deconstrucció dels tancaments 
verticals d’algunes de les naus industrials 
de l’àmbit

Per a la construcció del nou sòcol en planta 
baixa, es reutilitzarà l’estructura metàl·lica 
obtinguda de la deconstrucció prèvia de les naus 
veïnes. Les bigues metàl·liques sobre les quals 
descansarà la coberta ajardinada, transmetran 
les seves càrregues per una banda sobre el 
mur perimetral, i per l’interior d’illa sobre els 
pilars metàl·lics, també reciclats.

Mobiliari i elements de metal·leria 
distribuïts a l’espai públic es 
construïran amb material reciclat del 
propi àmbit. 
Per a la construcció de les baranes 
perimetrals es reutilitzaran 
encavellades i corretges.
Per als bancs es reciclara i tractarà 
la superfície metàl·lica de les portes 
recollides.
Els bidons i dipòsits metàl·lics que es 
troben al recinte es transformaran 
en parquings de bici

Els murs de contenció perimetrals quedaran 
coberts per uns paraments construïts 
utilitzant els materials obtinguts dels 
murs deconstruïts a l’àmbit, formant una 
espècie de collage, testimoni material de 
l’industria existent

REFERÈNCIA : Ningbo Museum (Wang Shu)REFERÈNCIA : Cité de l’Ocean et du Surf 
(Steven Holl & Solange Fabião)

REFERÈNCIA : Remodelació Pg Sant Joan 
(Lola Domènech)

eb1_bigues metàl·liques IPN
ep1_pilars metàl·lics HEB

[ELEMENTS METÀL·LICS]

eb2_encavellada metàl·lica Warren : 28,4 mlTOTAL

eb4_corretges metàl·liques HSS 101.6x6 : 1.345,5 ml en 78 ut

tp1_portes metàl·liques : 199,7 m2 en 13 ut

es1_dipòsits i bidons industrials metàl·lics : 239,2 m3 en 8 ut + acopis

eb2_encavellada metàl·lica Warren tp1_portes metàl·liques es1_dipòsits i bidons industrials metàl·licseb4_corretges metàl·liques 
HSS 101.6x6

REFERÈNCIA : West Seoul Lake Park 
(CTopos Design)


