
SECCIÓ LONGITUDINAL   e:1/400

bloc vivendes PB+14 (en
construcció)
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aparcament públic soterrani  sota la plaça
de 4 plantes. (en construcció)aparcament soterrani

bloc vivendes PB+11

ANÀLISI I DIAGRAMA D'ATRACTORS

500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 +8000

100 MTS.

ABB

ABB

Dades obtingudes de la recerca als "Anuaris estafístic de Sabadell" de l'any 2003 i 2004, Ed. Ajuntament de Sabadell

TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

Imatges 5 i 6 extretes del llibre
"Inventari del fons de l'empresa
ABB genreación, S.A. (Sabadell)
1896-1996. Ed. Aj. Sabadell

SECCIONS EXISTENTS

SECCIÓ TRANSVERSAL  e:1/400

aparcament soterrani

bloc vivendes PB+9
(en previsió) bloc vivendes PB+3

   GRAN VIA
semi soterrada

MPG-14.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D�ORDENACIÓ
A L�ILLA DELIMITADA PELS CARRERS DE LES TRES CREUS, DE COVADONGA,
DELS MONTCADA I D�ALGUERSUARI I PASCAL.

�Que des de fa uns anys l�Ajuntament havia mostrat interès per a disposar d�un
ampli espai públic en aquest indret de la ciutat. (�) Que en data 25 de juny de 2001,
ha estat lliurat a l�Ajuntament el document anomenat �Gran Via Digital, estudi de
criteris� redactat per l�Institut Català de Tecnologia (ICT) (�) té l�objectiu de reconèixer
la centralitat urbana i localització estratègica d e l�illa anomenada ABB en relació al
projecte de GVD.

�(�) Per tal de donar a l�illa en qüestió un destí més adequat a la seva situació
urbana dins un sector en procés de transformació per acollir les noves activitats que
generen les noves tecnologies i la nova economia, existint un clar interès públic en
radicar-hi nous centres de formació i d�ensenyament en el referit sector.�
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PARÀMETRES DE PLANEJAMENT VIGENT I DE LA PROPOSTA MUNICIPAL

El quadre anterior es nua comparativa entre els paràmetres de planejament existents segons el
plà general municipal d'ordenació i la proposta inicial municipal per una primera actuació a la
illa. Aquesta onsisteix en enderrocar la meitat de la fàbrica i construir-hi un bloc de vivendes
PB+5, una torre en altura PB+14 i una plaça i un altre bloc de remat al carrer tres creus de PB+3.
 D'aquesta proposta acceptarem la ubicació i porposta de la plaça i els dos blocs que la tanquen,
però no la creació del bloc a carrer tres creus per considerar-ho absolutament equivocat en el
seu plantejament i per suposar un problema més que una virtut en l'intent de regeneració i
transformació en quipament públic de la fàbrica ABB.

Es pot observar tant en la secció
transversal com longitudinal la singularitat
volumètrica que suposa urbanísticament la
fàbrica en el seu entorn. Un entorn marcat
per ser una zona de barreja entre teixit
d'eixample amb illes de poca altura i patis
interiors i teixit d'illa industrial d'ocupació
practicament total. Això ha provocat que la
substitució d'aquest segon teixit d'industrial
a vivenda o terciari en combinació amb el
pas de la Gran Via hagi donat com a resultat
un nou teixit, el de torre o edifici en altura
de mínima ocupació en planta.
Aquest és una altre dels interessos de la
intervenció i transformació de l'antiga fàbrica
ABB, la seva singularitat tipològica i
volumètrica en el seu entorn i la seva
potencial capacitat de consolidació de l'espai
públic en questa zona.

ÀMBIT
EL sector  objecte a treball és l'illa delimitada pels carrers d'Alguersuau i Pascual, de les
Tres Creus, de Covadonga i del s Montcada.
La seva superfícies és de 11.613,00 m2.

PLANEJAMENT PREVI A LA MODIFICACIÓ DEL PLÀ PARCIAL EN CURS
El sector està classificat coma sòl urbà i qualificat d'industrial d'eixample que configura
carrers (clau 5-2b) pel vigent Text Refós del Pla General Municipla d'Ordenació de Sabadell
(MPG-8-TR), aprovat definitivament el 31.07.00 (DOGC 02.10.00). Aquesta qualificació adment
tan sols com a usos dominants la indústria urbana i l'agrupada i com a usos compatibles
el magatzem.

L'any 2004 l'ajuntament fa una Modificació Puntual del PGMO de Sabadell, mostrant el seu
interès per conservar parcialment el complex ABB per un ús tecnològic educatiu. Gràcies a
això resta a dia d'avui la meitat de la fàbrica en peu, i és aquí on  es centrarà aquest
projecte.

CONCLUSIONS I ESTRATÈGIES URBANÍSTIQUES DEL PROJECTE

Es fa un reconeixement del lloc i una recerca i recopilació de documents a diverses institucions
com als propis serveis tècnics municipals d'urbanisme,  l'istitut Català de Tecnologia o
l'Arxiu Històric de Sabadell  i s'extreu la següent informació:

1.- CONSERVACIÓ DEL VOLUM  EXISTENT .

Això comporta un compromís de conservació de l�estructura metàl·lica que el conforma.

2.- POTENCIACIÓ DE LA VESSANT  PÚBLICA DE L�EDIFICI

Agrupant les peces de major interès públic agrupades al llarg d�un eix vertebrador  de la
proposta que travessa la nau central en sentit longitudinal de caire públic i molt obert.i
que comunica el punt on la Gran Via està soterrada i per tant hi ha connexió peatonal i l
aplaça pública de nova construcció (direcció la baixada al riu Ripoll). Es vol potenciar la
fusió literal del carrer, i l�edifici i l�edifici i la plaça en els seus extrems curts.

Part de la modificació
Pun t u a l  d e l  PGMO
acceptada com a hipòtesi
inicial d'aquest treball

Cos de la fàbrica en peu  i en estat
de conservació tant per part
municipal com d'aquest treball.

Part de la modificació
puntual del PGMO no
acceptada per l'objecte
d'aquest treball.

�En relació a altres tipus de suggeriments (aparcaments, etc) i que fan referència a
la transfromació integral del barri com de les zones adjacents, (...) s'han de derivar
al marc del planejament urbanístic que ha de comportar el projecte Gran Via Digital".�

1. Vistes de l'estat actual des de
la futura plaça (façana sud)

5 i 6. Fotografies de les turbines
 industrials que es fabricàven a
la nau ABB.

4. Vista des de la Gran Via.

7. Vista interior de la nau principal
(paralel a la Gran Via) on es
situará el nou eix públic
vertebrador de la proposta.

1.

4.

5.

7.

c/ tres Creus

2. Vista des del pas peatonal per
sobre de la Gran Via.

2.

3.

3. Vista des del carrer Tres Creus.

6.
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TRANSFORMACIONS

Relació pas gent/dia segons capacitat atractora


