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

ESTRATÈGIA URBANA
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El nou parc del Camí Comtal contacta 
directament amb els barris industrials 
de Bon Pastor i La Verneda i La Pau

L’estratègia del projecte consisteix 
en difuminar la línia de contacte 
entre barri i parc

Per a difuminar aquesta frontera 
s’han de crear relacions entre el 
nou parc i el teixit urbà

Per a crear aquests punts d’interrelació, es 
rehabiliten espais i fàbriques de baixa activitat. 
Una d’acupuntura urbana de baix impacte

Es creen així nous espais urbans 
que permeten el diàleg entre barris 
i parc, entre ciutat i natura

Per a cada lloc d’oportunitat s’identifiquen una série d’indicadors urbans, que serveixen per a analitzar el seu potencial. 
Aquests indicadors ens ajuden a parametritzar i comprendre el lloc i les seves caractarístiques

Els protocols d’actuació estructuren la proposta d’actuació a cada àmbit. Són intencions urbanes que marquen el full de ruta 
a seguir pels futurs projectes, maneres de comprendre l’espai i fer ciutat

peato / bici / privat / bus / metro / tram

[Mobilitat]

Mitjans de transport utilitzats a l’àmbit

verd / resid / equip / indus / ofic / comerç
Usos urbans de l’ambit i el seu entorn

[Ús de l’entorn]

[PLANTA ESTRATÈGICA] [BATERIA D’INDICADORS URBANS] 

[PROTOCOLS D’ACTUACIÓ]

(utilitzats a les fitxes urbanes)

(utilitzats a les fitxes urbanes)

[DIAGRAMA ESTRATÈGIC]

c/ Santa Coloma

c/ Potosí

c/ Tucuman

c/ Santander

c/Torrent de 
l’Estadella

c/Pont del 
Treball Rambla Prim

Espai de Transició

Combinant la consolidació d’aquests eixos/vials rodats i peatonals, amb la creació d’espais de 
transició entre barris i parc, s’assegura un bon funcionament del teixit de la ciutat, permetent 
la connectivitat entre espais lliures pel peató, i fluîdesa pel tràfic rodat, tot i que es pretén 
potenciar l’utilització de transports públics, comuns, i sostenibles.

Parc Fluvial del 
Besòs

Parc del 
Camí Comtal

c/ Ciutat 
d’Asunción

c/ Sant 
Adrià

Lloc d’Oportunitat

Eix Rodat

Eix Peatonal

L

Una sèrie de vials estructurants, sumats a 
aquestes noves relacions, contribueixen a la 
millora de les connexions interbarrials.

[Relació amb el Parc]

Nivell de diàleg entre àmbit i parc
100% 0%

Nivell d’habitabilitat i qualitat de vida aportat
100% 0%

[Habitabilitat]

Estat de conservació superficial de l’àmbit
Ruïnós Bo

[Estat de Conservació]

Percentatge d’activitat a l’àmbit
0% 100%

[Activitat]

0% 100%

[Connectivitat]

Connectivitat de l’àmbit amb el seu entorn

Superfície d’espai públic aportada per l’àmbit
36.674 m20 m2

[Espai Public]

Diferència entre costos i preu de venda €/m2

4.943 €/m20 €/m2

[Rentabilitat]

Preu de compra del solar en €/m2

Cost de l’actuació en €/m2

1.200 €/m2

3.611 €/m2

0 €/m2

0 €/m2

[Cost]

Alçada edificatòria i densitat de residents

PB+6
970 hab/ha

0
0 hab/ha

[Densitat]

Superfície edificable de l’àmbit en m2t/m2sòl
3,16 m2t/m2s0 m2t/m2s

[Edificabilitat]

Aprofitament d’un lloc  
d’oportunitat per a 
articular noves seqüències  
d’espais lliures dins del 
teixit urbà, creant nodes 
d’activitat i millora de la 
connectivitat

[Articulació entre espais verds i barri]1

Àmbit situat en un 
lloc estratègic per 
a rehabilitar les 
inteconnexions entre els 
espais lliures, actualment 
disgregats, i millorar la 
mobilitat de les persones

[Espai ròtula del sistema d’espais lliures]2

Creació de nous pols 
d’activitat, centres de 
trobada i lleure, que donin 
dinamisme a l’àmbit, i on 
es potenciin les relacions 
humanes. Espais de relació 
directa amb el parc.

[Espai central d’activitat interescalar]3

Aquests centres 
d’activitats hauran de 
contribuir a la integració 
de fluxos i densitats 
entre els barris que 
actualment es troben 
descompensades

[Integració de fluxos locals i interbarrials]4

Creació d’aparcaments 
per a vehicles rodats 
d’alta ocupació, vehicles 
elèctrics, estacions de 
transport públic i bici, etc. 
Intentant així potenciar 
la mobilitat sostenible. 

[Intercanvi modal]5
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