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

L’ÀMBIT
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[Vista aèria de l’àmbit Prim - Trajana]
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Situat al creuament entre la Via Trajana i la Rambla Prim, l’àmbit està format per un conjunt de naus industrials 
abandonades o de baixa activitat. La seva situació estratègica en contacte amb el parc, on conflueixen eixos viaris 
importants i teixits urbans diversos, se sumen al fet que aquest àmbit es troba dins del Sector Prim, un sector 
urbanístic que es troba actualment en transformació i és objecte d’estudi i discusió.

L’AMBIT A REHABILITAR...
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... UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓ

L’àrea marcada és el perímetre que delimita el Sector 
Prim, una Modificació del Planejament General Metropolità, 
aprobada al 2010, que ha de transformar el que a dia 
d’avui és un àmbit totalment industrial, en edificació 
residencial, equipaments, comerç i espais verds. El MPGM 
aprobat implica la demolició de tot el parc industrial, i la 
construcció d’edificacions de fins a 16 plantes. El Polígon 
d’Actuació redactat ha sigut rebutjat i es troba de nou en 
redacció, en un context de crisi econòmica que fa difícil 
l’arribada d’inversors que posin en marxa els projectes.

... PUNT DE CONTACTE ENTRE PARC I BARRIS

L’àmbit se situa en una situació privilegiada, tenint en compte que una vegada 
s’acabin les obres del Parc del Camí Comtal, aquesta illa tindrà contacte 
directe amb el nou espai verd de la ciutat. Aquest enclau estratègic té una 
gran importància pel seu potencial de crear diàleg i relacions entre el parc, 
el nou barri i la ciutat existent. D’aquesta manera s’estableix un espai de 
transició que ajuda a cosir els diversos elements urbans que componen el 
lloc

Dins de l’àmbit, el projecte marca unes pautes d’actuació que s’apliquen a 3 nivells, 
anomenats “corones”. Aquestes corones són el barri, la illa i l’edifici.
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... TRES CORONES D’ACTUACIÓ

“El barri” S’estudiarà i analitzarà el MPGM Sector Prim per tal de 
trobar-ne els punts forts i debilitats i es generarà una proposta 
urbana on es fomenta la COEXISTÈNCIA entre lo nou i lo antic 
com a principi de RE-VITALITZACIÓ

“La illa” La rehabilitació parteix de la unitat de la illa, a partir 
de la qual es genera un projecte que s’alimenta del RE-CICLATGE 
dels materials recollits dins del propi àmbit

“L’edifici” El conjunt de naus a rehabilitar és la unitat final, 
un projecte que es nutreix de les altres corones i que esdevé 
l’objecte representatiu d’una estratègia que pretén RE-HABITAR, 
RE-UTILITZAR, RE-NATURALITZAR i RE-CONNECTAR

PERQUÈ REHABILITAR?
L’àmbit de projecte està format per naus industrials, en 
principi sense interès patrimonial, i en desús o baix nivel 
d’activitat. Aquestes tipologies estan molt presents a la 
zona creant un paisatge industrial a la deriva.

? !!

Rehabilitant la ciutat construïda es crea un teixit on coexisteix 
lo antic i lo nou, reduint l’impacte medioambiental, socioeconòmic 
i energètic, conservant testimonis arquitectònics del lloc i 
donant una nova utilitat a edificacions avui abandonades

Les transformacions previstes contemplen l’enderroc total 
del teixit actual i l’aixecament de grans edificis residencials 
fora de contexte, en un marc econòmic de crisi que implica 
falta de recursos i un futur incert.
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... TRANSVERSALITAT I CONNECTIVITAT

En aquesta alçada del Parc del Camí Comtal conflueixen 4 vials de gran 
importància i amb un fort caràcter transversal que possibiliten millorar 
les conexions entre barris històricament separats per les infrastructures 
ferroviàries. Per la banda nordoest arriben perpendicularment al futur parc 
la Rambla Onze de Setembre (1) i el Carrer Pare Manyanet (2), mentre que 
pel sudoest són la Via Trajana (3) i la Rambla Prim (4). El projecte urbanístic 
de la ciutat ja preveu fer aquestes connexions, per lo que l’àmbit es troba 
en un punt de gran importància estratègica.
Estadística de població:
_El Bon Pastor: 13.846 hab (15% nens, 15% gent gran)
_Sant Andreu: 55.813 hab (13% nens, 19% gent gran)
_La Sagrera: 29.117 hab (11% nens, 20% gent gran)
_La Verneda i la Pau: 29.385 hab (12% nens, 24% gent gran)
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