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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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_ Contacte amb el futur Parc del Camí Comtal
_ Heterogeneitat arquitectònica de les edificacions
_ Espais intersticials formats per les lògiques industrials
_ Sectorització d’usos per edificacions independents
_ Accessibilitat des dels carrers perifèrics

_ Grans alçades entre forjats (4-6 m)
_ Plantes lliures de grans dimensions
_ Estructures fortes, calculades per a suportar grans càrregues

_ Hermetisme d’unes construccions amb envolvents cegues
_ Circulació bloquejada per parcel·les hermètiques
_ Conflictes amb la nova topografia de l’entorn
_ Arquitectura arrítmica sense lògica de conjunt
_ Incompatibilitat d’algunes construccions amb la reordenació

_ Històricament, aquests terrenys havien sigut zona de cultius destinats a l’abastiment de la ciutat, i 
durant la segona meitat del segle XX es van urbanitzar transformant els camps en zona industrial. Amb 
aquest projecte es pretén renaturalitzar l’àmbit, allargar el nou parc cap a l’interior del barri, de manera 
que l’illa esdevingui un lloc de trobada on l’espai verd i la ciutat dialoguin.

_ Actualment ens trobem amb un polígon industrial hermètic, servit per la Via Trajana i la Rambla Prim, i 
que ha sigut estructurat segons els interessos de cadascuna de les naus independentment. La urbanització 
del Parc del Camí Comtal, la transformació del Sector Prim, i la presència de teixits residencials i industrials, 
son elements que obliguen a repensar l’àmbit amb una visió de conjunt. El projecte de rehabilitació vol crear 
espais de comunicació entre aquests elements, integrant fluxos a diverses escales a través de l’obertura i 
la reconnexió de l’àmbit amb la ciutat.

_ Ventilació i llum natural insuficients a l’interior de les edificacions
_ Confort higrotèrmic insuficient per a nous usos 
_ Cobertes de fibrociment que contenen material tòxic

[ANÀLISI ARQUITECTÒNIC]

_ L’àmbit es troba dins d’un sector en decadència. Naus abandonades, carrers descuidats i solars buits 
conformen un paisatge sense activitat on algunes empreses lluiten per sobreviure. Les grans transformacions 
urbanístiques de la zona estan quasi paralitzades i no existeix un calendari definit per a dur-les a terme. 
Amb aquest projecte es proposa revitalitzar l’àmbit, transformant el que avui son edificis en desús i baixa 
activitat, en un equipament per a la ciutat. Es recupera el territori a través de l’arquitectura, rehabilitant 
l’existent per a donar-li uns usos que ajudin a reactivar el territori.

_ L’àmbit de projecte forma part d’una seqüència 
d’espais diversos, entre parc i barri, entre natura 
i ciutat. El projecte proposa crear una arquitectura 
que, partint de l’existent, serveixi com a pont de 
diàleg entre dos móns. D’aquesta manera, dins 
de l’àmbit apareixaran 3 tipus d’espais: obert, 
intermitg i tancat; a través dels quals existirà 
un diàleg constant, fomentant les relacions entre 
equipament, parc i ciutat.

_ Es construiran uns murs de contenció perimetrals per a solucionar el conflicte 
amb la nova topografia del barri. Les naus en contacte amb la Rambla Prim hauran 
d’endarrerir la seva façana per a permetre aquesta transformació. Deconstrucció 
de la nau de servei i les naus incompatibles amb la reordenació.

_ Rehabilitació íntegra de les naus 3, 4, 5 i 7, i parcial de les 6, per a rebre el 
programa del Centre d’Educació Ambiental. La transformació és farà amb un enfoc 
de mínim impacte, redistribuint els interiors, i millorant els tancaments per a 
garantir el confort i l’estalvi energètic.

_ Es desmuntaran les cobertes tòxiques, i els tancaments restants de les naus 
2, 6, 8 i 9 per a crear espais semiexteriors integrats amb els jardins. Creació d’un 
pati a la nau 3 per a permetre l’entrada de llum i ventilació naturals. Desmuntatge 
d’una part de la nau 5 per a millorar les circulacions de l’àmbit.

_L’àmbit de projecte se situa en 
un punt on conflueixen el futur 
parc, els nous projectes i la ciutat 
construïda. L’espai públic de l’àmbit 
ha d’integrar aquests elements a 
petita escala, fent entrar el parc 
dins del barri. Per això es prenen 
els elements i geometries pròpies 
del Parc del Camí Comtal i del 
territori com a directius que ajuden 
a generar l’espai públic, i donen una 
continuitat i integració amb l’entorn

_ Aprofitant el nou mur perimetral es construïrà un sòcol en planta baixa on 
s’ubicarà part del programa del projecte. Creació d’accessos per a connectar 
l’interior de l’àmbit amb el seu entorn.

_ Els materials resultants de la deconstrucció de 
les edificacions de l’entorn, seran reutilitzats dins 
l’àmbit. Es reaprofitaran perfils metàl·lics, maons 
ceràmics, grans tuberies, dipòsits industrials i 
altres elements per a la urbanització, rehabilitació 
i nova construcció de l’àmbit.
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