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[ museu energia i centre de creació artística ]

Node de mobilitat:
 - Estació Renfe
 - Estació Tram

La ciutat de meitats del segle anterior girava l’esquena al mar, situant les 
grans peces d’ús industrial creant un front al mar.
Avui, el concepte és el contari i aquestes grans parcel·les s’han convertit 
en espais d’oportunitat. 
Fins al moment de la seva transformació, però, aquestes grans parcel·les 
són recintes totalment hermètics que generen espais marginals en les 
zones allunyades dels viaris que són l’ únic element connector que, 
actualment, existeix per connectar diferents punts dins d’aquest sector 
industrialitzat.

La linia de rodalies de Renfe, com a part del Barce-
lonés i gran part del Maresme, actúa com a fron-
tera entre els municipis i el mar.
La transformació urbanística d’aquest sector 
hauría de resoldre aquest punt.

Inici de la reconversió de la franja de teixit indus-
trial obsolet compresa entre la linia de mar i la via 
de rodalies de Renfe.
Espai d’oportunitat reconvertit en una promoció 
d’habitatges a primera linia de mar.

S’especula amb que una important entitat 
financera adquirís aquesta parcel·la d’indústria de 
producció de pintures, per edificar més habitatge 
a primera línia de mar.

La subsitució de l’antic teixit industrial en nous usos permet la construcció 
d’un passeig marítim que s’inicia al riu besós i ha de connectar amb el 
passeig marítim de Badalona.
Actualment la Central Tèrmica és la única interrupció d’aquest passeig desde 
el Besós fins al port de Badalona.

La transformació del teixit existent té 
la oportunitat de donar continuitat als 
vials tallats o acabats per la presència 
de la via dels ferrocarrils.

La parcel·la que conté la Central Tèrmica va estar a punt de 
ser convertida en habitatges, però els veins de Sant Adrià 
es van mobilitzar per mantenir aquesta peça que, per 
alguns, ja és part del patrimoni construit de Barcelona.

Teixit industrial

Teixit residencial, comercial, etc.

1 Edifici administratiu
2 Casal d’avis
3 Comissaria
4 Centre educatiu
5 Equipament esportiu
6 Casal de cultura
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Via principal Sant Adrià
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A nivell viari, el sector, aparenment aïllat, veiem que te fàcil accés a les vies de comunicació rápida de la ciutat, 
ja que es troba a poc mes de 500 m. de la ronda litoral de BCN. Aquest fet fa que facilment es pugui connectar 
amb tota l’area metropolitana.

El teixit industrial de Sant Adrià i Badalona esta concentrat a la part del municipi que limita amb el mar. La reconver-
sió de la Central Tèrmica i tota la primera linia de mar, és un bon punt de partida per generar tensions entre el casc 
urbà i les noves arees d’oportunutat, que siguin capaces d’afectar a tot el teixit industrial que hi ha entremig.

El sistema d’espais lliures i equipaments de Sant Adrià penja bastant d’un eix vertebrador com és el riu Besós. 
La nostra peça és un element clau per estirar aquest eix vertebrador, mitjançant la continuitat del passeig 
marítim, que ja consta de arees d’espai lliure públic i d’equipaments esportius.


