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

LLOCS D’OPORTUNITAT
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TRANSVERSALITAT XARXA D’ESPAIS LLIURESLLOCS D’OPORTUNITAT

Llocs industrials de baixa o nul·la activitat 
situats en posicions estratègiques

Eixos transversals definits a la estratègia que potencien 
el diàleg i les relacions a les dues bandes del parc

Xarxa d’espais lliures resultant de les petites actuacions 
proposades, que relliga espais verds nous i existents

1 [TERRENY DE PRÀCTIQUES AL C/TUCUMAN]

2 [NAUS INDUSTRIALS AL C/TUCUMAN]

3 [NAU ABANDONADA AL C/POTOSÍ]

4 [PARC VEHICLES AL C/CIUTAT ASUNCIÓN]

5 [PARQUING MAQUINISTA]

6 [POLÍGON MERCEDES]

7 8 [POLÍGONS INDUSTRIALS AL C/TORRENT DE L’ESTADELLA]&

9 [TRIANGLE FERROVIARI]

Aquest plànol mostra llocs estratègics 
d’oportunitat: mitjançant un estudi 
d’activitat de la indústria i espais no ocupats 
a la zona del Bon Pastor i La Verneda i la Pau, 
es detecten àmbits potencials d’actuació. Els 
àmbits on actuar tenen un fort potencial per 
a crear diàleg entre el parc i el barri, formant 
una xarxa d’espais urbans inteconnectats que 
ajudaran a reactivar el barri, donant prioritat 
a la peatonalitat i l’espai lliure.

10 [NAUS INDUSTRIALS A VIA TRAJANA / RBLA PRIM]

L

_Espai d’oportunitat de baix cost en una futura zona d’espai verd

_Espai industrial de baixa ocupació i en venda ubicat a una zona amb gran 
potencial de connexió entre espais verds

_Espai industrial abandonat situat en un important vial amb potencial 
d’intercanviador de mobilitat

_Parc de vehicles municipal en contacte directe amb el futur parc, amb gran 
potencial per revitalitzar el lloc

_Parquing privat en contacte directe amb el futur parc

_Gran superfície privada en desús propietat de Mercedes Auto, situada en un 
punt estratègic

_Deixalleria i àrea d’empreses petites molt degradades, perjudicades per la 
llosa del futur parc i mal connectades

_Triangle ferroviari on s’havia projectat un gran complex d’oficines però que 
ha sigut cancel·lat

_Recinte industrial de baixa activitat situat al MPGM Sector Prim, en contacte 
directe amb el futur parc, i ben connectat per la Via Trajana i la Rbla Prim


