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UBICACIO I CONEXIONS DEL NOU PLA DE MILLORA URBANA DE LA SAGRERA

Amb l’arribada del tren d’alta velocitat a la Sagrera es preveu una gran transfor-
mació urbana per a la millora del sector. Com a principal objectiu, el projecte 
d’infraestructura que consta de la creació d’una xarxa estratègica com a 
connexió cap a Europa. Com a segon objectiu, la transformació urbana i 
insfraestrutural de la zona, que constarà d’un sistema ferroviari, AVE, RENFE i 
METRO (L9 i L4) integrat, sistema viari de superifie per estruturar el projecte i 
re-lligar la ciutat i desenvolupament urbà més 160 hectàrees d’espai públic. Es 
preveu doncs, la generació d’un gran   parc lineal de gran escala que comença 
al Pont de Felip II i fi de la trama Eixample, endinsant-se pels districtes de Sant 
Andrei i Sant Martí fins arribar al Nus de la Trinitat. Aquest parc cobreix la majo-
ria de les infraestructures i soporta alguns equipaments i l’estació intermodal de 
la Sagrera i Renfe.
La transformació tambe determina una nova trama urbana, nous elements que 
relliguen el barr (equipaments) noves residències i la conservaci /o reforma 
d’alguns edificis existents amb interès arquitectònic com la Torre del Fang, la 
Casa Berenguer de Palou nº64 i la nau Ivanow.
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PROJECTE PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR DE LA SAGRERA

METRO - LA SAGRERA

LLOC DE PROJECTE TORRE DEL FANG
Edifici cultural que data del s.XV i XVI, però la situació actual correspon al s.XVIII. 
S’ha de mantenir la volumetria, conservar i mantenir els espais noblesamb la 
seva decoració original i també la seva façana amb els finestrals, enmarcats en 
pedra moldejada

NAU IVANOW

Edifici construit el 1967 per a fàbrica de pintures. Un dels pocs exemples d’arqui-
tectura industrial funcionalista que es conserva a la ciutat. Amb estructura reticu-
lar de fomigó i tancament de vidre. La configuració de la nau permet un a fàcil 
adaptació per a diferents activitats. El pla proposa la conservació o manteniment 
de 3 façanes, estructura i volumetria. 

LA CASA DEL CARRER BERENGUER DE PALOU

Es una casa a quatre vents de composició neoclàssica i coberta a dues aigües. 
El pla proposa la conservació de la volumetria i obligació de manteniment de les 
façanes.

Carrera Gran de la Sagrera

C/ d’Hondures

Amb la tranformació de la Sagrera el carrer es transforma en una via que interlliga la ciutat 
amb el nou Parc i també amb la Nau Ivanow, per tant la presència de transport públic i vies 

Es un carrer d’una via i una direcció però molt ample. Capacitat per absorvir un carril bici.
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Edificis emblemàtics de la Sagrera protegits

Fotografies actuals de les obres que s’estan 
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