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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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PUNTS D’INTERÈS CONSERVACIÓ - REHABILITACIÓ DEMOLICIÓ - RECICLATGE

_S’identifiquen diversos punts d’interés del barri, 
elements que cal conservar i integrar dins de les 
transformacions previstes.

_Es proposa conservar i rehabilitar edificis i 
naus industrials, masies i camins històrics del 
barri, incentivant la coexistència urbana.

_Part d’aquestes construccions ja han sigut 
demolides o estan en procés. Es proposa un 
reciclatge responsable i reutilització de materials

_Partint de l’estructura definida al MPGM, es 
redistribueixen els volums projectats, integrant la 
nova construcció amb el teixit existent.

_Aquesta reordenació crea un espai ròtula que 
ajuda a integrar fluxos de diferents escales, i 
millora el diàleg entre parc i barri

_Als eixos definits pel MPGM, s’hi afegeixen 
connexions a través dels interiors d’illa, que 
permeabilitzen la façana del parc.

_La MPGM del sector Prim, al 
igual que la resta de sectors 
de transformació de la Sagrera, 
projecten la demolició del patrimoni 
industrial per a construir nous 
usos. Aquesta proposta de 
reordenació pretén incentivar la 
coexistència d’usos i construccions

_Alçades MPGM Sector Prim

_Alçades entorn

_Conflicte nou / existent

_Adaptació noves altimetries

_Seqüència d’equipaments i espais lliures a través 
de les noves construccions i les rehabilitacions 
de la Fàbrica Disalvi Àlvarez i Can Riera, que es 
distribueixen seguint un eix paral·lel al parc.
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