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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA

ANÀLISI URBÀ
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C/ POTOSÍ

C/ PALOMAR

El nou eix natural de Barcelona se situa en una regió plena de contrastos. A la banda oest, el barri de Sant Andreu, un 
barri residencial on es succeeixen teixits urbans de diferent densitat, amb un casc antic ben consolidat, testimoni de la 
llarga història urbana d’un poble amb més de 1.000 anys d’història documentada. Illes obertes i tancades, rambles i carrers 
peatonals, parcs i comerços, són alguns elements de la seva complexa estructura urbana.
A la banda est del parc es troba el barri industrial del Bon Pastor, un dels  últims teixits industrials que queden dins 
de la ciutat, amb illes de grans dimensions, i carrers pensats per al bon funcionament del transport rodat. Gran part de les 
naus que anys enrere es destinaven exclusivament a l’ús industrial, avui s’estan reconvertint a un ús comercial, o en d’altres 
casos van perdent la seva activitat fins ser abandonades.
Superposant el projecte del futur parc amb el teixit actual, es pot estudiar com funcionen de manera conjunta. El projecte 
d’aquest nou espai verd linial, té un fort caràcter vertebrador, i una clara tendència a la longitudinalitat. Els arquitectes 
també han estudiat un seguit de connexions transversals per a cusir els barris fronterers, però es troba a faltar 
l’aparició d’espais transitius, zones on el nou parc i l’actual teixit urbà puguin dialogar. Els projectes aprovats mostren l’aparició 
de dues grans façanes que contenen l’espai natural, dos grans murs que desvinculen ciutat i natura.

C/ SANT ADRIÀ

RBLA ONZE DE SETEMBRE

C/ PARE MANYANET

RBLA PRIM

C/ CANTABRIA

C/ GARCILASO

C/ BAC DE RODA

C/ FELIP II

[TEIXITS ACTUALS / NOU PARC / TRANSVERSALITAT / INDÚSTRIA]L

[DIVISIONS POLIGONALS]

Sectors en transformació al voltant del futur parc. Dins del marc 
actual de crisi econòmico-social, gran part d’aquests projectes 
s’han aturat o cancel·lat.

[INDÚSTRIA ABANDONADA]

Teixit industrial del Bon Pastor, i naus de baixa activitat o en 
estat d’abandó.

[LONGITUDINALITAT/TRANSVERSALITAT]

Funcionament clarament longitudinal del futur parc, i connexions 
transversals contemplades dins del projecte existent.

[ESPAIS VERDS]

Similituds entre els eixos linials del Parc del Camí Comtal i el Parc 
Fluvial del Besós, i possibilitat de potenciar la seva inteconnexió 
a través dels petits espais verds existents.

Ús industrial
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