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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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Can Riera és una masia que data del segle XVI, i 
sobreviu en un aparcament de camions a la zona 
industrial de La Verneda. És l’última construcció 
d’aquest tipus que es conserva a la zona. Tot 
i no estar catalogada, l’AGROPAT (Agrupació 
per la Protecció del Patrimoni), defensa la 
seva conservació i possible transformació en un 
equipament pel barri.

Les naus situades al final de la Via Trajana, dins del sector de 
transfomació Prim, ja s’han començat a demolir. Algunes d’elles 
encara tenen activitat.

Aquest camp de gespa artificial és l’utilitzat per la Unió Esportiva 
Sant Andreu per als seus entrenaments, i també s’utilitza com a 
camp de futbol 7.
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[CAMP FUTBOL ENTRENAMENTS SANT ANDREU]

[SUBESTACIÓ ELÈCTRICA]

Subestació elèctrica de FECSA-ENDESA. Pertany 
al PAU 2, que no es podrà executar fins que la 
subestació es traslladi al PAU 1.

Petit polígon de naus modulars amb dues entrades 
que distribueixen els accessos.

Entrada al carrer Bonaventura Gispert, antiga Riera d’Horta, de la que 
es conserva un vell mur de pedra. Accés al aparcament de camions, i 
Bar Alicia a la cantonada.

Carrer Santander, on conviuen construccions industrials a un costat 
i edificis residencials amb alçades de 7 fins a 15 plantes a l’altre.
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