
Demolicions. 

Per crear cal destruir.

Modificar el trànsit

Rampes

Peatonalització

Prioritat a la mobilitat lenta

Passarel·les

Permanent

Superfície gràfica 64.296 m2

C. Palomar, 41 N2-43 Barcelona

Parcela construida sense divisió horitzontal

Any de construcció 1950

Superfície construïda 18.692m2

Ús principal Indutrial

Classe Urbà 

Ref. 2883312DF3828D0001YI

Superfície gràfica 81.063 m2

C. Andana de l'Estació, 1 Barcelona

Parcela construida sense divisió horitzontal

Any de construcció 1940

Superfície construïda 13.544 m2

Ús principal Indutrial

Classe Urbà 

Ref. 2883302DF3828D0001SI

VALORACIÓN COLECTIVA CON EFECTOS 2018"

"IMMUEBLE SUJETO A PROCEDIMIENTO DE 

Superfície gràfica 81.063 m2

C. Andana de l'Estació, 1 Barcelona

Parcela construida sense divisió horitzontal

Any de construcció 1940

Superfície construïda 13.544 m2

Ús principal Indutrial

Classe Urbà 

Ref. 2883302DF3828D0001SI

Superfície gràfica 48.774 m2

Ps. Santa Coloma, 90 Barcelona

Parcela construida sense divisió horitzontal

Any de construcció 1975

Superfície construïda 17.673 m2

Ús principal Indutrial

Classe Urbà 

Ref. 2985602DF3828F0001EE

TERRENY PARCIALMENT BUIT 

PARCEL·LA DE RESERVA

PARCEL·LA PROPIETAT ADIF PARCEL·LA D'INTERÈS PRINCIPAL

al projecte.

ofererir un valor afegit 

restin, sinó que puguin 

seva presència no 

elements que per la 

Mantenir aquells 

tot allò existent

Actuacions sobre 

més visible i accessible

Modificar el terreny per fer-lo 

ZONA 1 - platja de vies

d'il·luminació de focus. 

manera espontània i compta amb un sistema 

"andana" de formigó. Hi creix vegetació de 

Es caracteritza per tenir plataformes 

ZONA 2 - Construccions sense interès

més d'un seguit de pèrgoles metàliques. 

pilars de maó i forjats de formigó armat, a 

Compta amb 15 edificacions constituides per 

ZONA 3 - Talús

precari. 

vegetació i el seu manteniment és força 

tot tipus. Compta amb elements diversos de 

Espai amb presència constant de vegetació de 

Runa

de guix, maó o cel-rasos. 

armat, façanes de maó, paraments interiors 

Està composada per forjats de formigó 

Reciclable

bigues metàliques, perfils del cèl-ras i altres. 

Composada principalment pèrgoles existents, 

destruir -> reenergitzar
conformaran una nova realitat més harmònica i lliure. 

ocupen, o bé per tenir cert valor estètic de conjunt, 

característiques estructurals, la superfície i el volum que 

La proposta manté edificis que per les seves 

res que pot ser tot. 

conté en ella, la gran possibilitat de reconstrucció, és un 

El concepte de destrucció prèn un paper important ja que 

fet a amb una prima solera de formigó. 

Drenar el sòl a base de repicar el paviment 

Terres drenants Graves de les vies. 

deixar al descobert el sòl fèrtil. 

Retirar les graves per tal de 

Infraestructura potent

intervencions.

potent que desperta el nostre interès per futures 

Naus amb una infraestructura interior molt 

Trinitat Vella. 

Accessibilitat al Metro 

Coloma de Gramenet. 

onnexió amb Baró de Viver, Bon Pastor i Santa 

actualment representa una important via de c

Accés des del Carrer de Palomar, que 

potencial. 

altres indrets buits d'ús 

Continuïtat del parc productiu a 

Coloma. 

Passeig de Santa 

Accessibilitat des del 

E
 L
  
 P
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 C

l’espai.

actualment delimiten 

la traça dels carrers que 

les façanes existents o a 

vies així com l’alineació a 

existent establert per les 

Regir-se per l’ordre 

seus recorreguts diaris. 

l’àmbit poder aumentar els 

ciutadans que viuen a 

edificis, permetent als 

frontals d’accessos a 

Alliberar els espais 

els elements singulars.

espais, dels carrers, i 

perspectiva dels 

les visuals en 

Garantir el gaudir de 

global i tranquil·litat visual. 

la imatge d’endreçament 

i colors per tal de millorar 

Unificar alçades, materials 

de singularitat el lloc.

lloc, per tal de dotar 

mobiliari propi del 

Utilització del 

reconduir fluxes 

architecture"

"anticipatory 

factors de tall. 

la consolidació d'espais buits com 

d'afavorir connexions urbanes i evitar 

com una eina projectual amb capacitat 

Interpretar la qüestió de l'accessibilitat 

movement"

of public 

new patterns 

"stimulate 

fase 1

connectar

naturalitzar

de la Sagrera. 

Continuïtat del Parc 

+ petit taller

Espai Associatiu Amorf

S'adapta el terreny amb la xarxa de rec. 

envolta les naus. 

l'arxipèlag de buits més proper que 

La intervenció es desenvolupa a 

manipulació de bambú. 

plantació, recollida i 

Tallers col·laboratius de 

especialistes. 

intensius impartits per 

Cursos teòrico-pràctics 

professional. 

adressats a la formació 

duració prolongada 

Cursos acadèmics de 

Feina d'inclusió social

Feina d'inclusió social

C
r
e
ix
e

m
e
n
t in

f
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it

Es trasllada. 

Ampliació del taller. 

ADAPTACIÓ del terreny i la nau

Espai Associatiu - Escola

interiors. 

Apropiació del espais 

Plantació

 exteriors. 

Apropiació del espais

TERRITORI NAUS

 identificatiu

 interès arquitectònic

 naus i pèrgoles sense

Enderrocament de les

Obertura de nous camins

Adaptació del terreny

Mobilitat i Accessibilitat Adaptació al CTE

infinita

Accés a aigua gairebé 

Millora climàtica. 
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Espai "barraca" 

 annexes. 

Ús d'edificacions

Plantació

 seus derivats. 

 per treure'n profit dels

Una gestió adequada

Adaptar el terreny.

Fer arribar l'aigua.
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PROJECTE FINAL DE CARRERA JUNY 2017

XAVIER VANCELLS 

B A M B Ú 

ELISABET FARRÉ CÁMARA
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[Exclusivamente para uso académico] 


