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Memòria 

1. Encaix en el barri.  

El conjunt d’equipaments situats en l’encreuament dels carrers Hondures amb Josep Estivill (Nau Ivanow – Espai 

30 – Poliesportiu La Sagrera) es troben en una posició estratègica entre els barris de La Sagrera i Navas, a 250 m 

de la futura estació intermodal de La Segrera. 

Pensem que cal potenciar l’eix de vianants entre Meridiana i l’estació pels carrers Bofarull, plaça d’Islàndia i 

Josep Estivill fins a l’estació, i també, des de la placeta dels jardins Maria Soteres, Josep Estivill i fins a l’estació. Al 

mig d’aquest recorregut trobem els equipaments. 

Es important la pacificació del carrer Josep Estivill en el tram entre Hondures i Costa Rica, que és on hi ha els 

equipaments. Es tracta d’urbanitzar en plataforma única els espais públics, recollint també els passatges 

existents i els creats en la proposta. 

2. Equipaments. Programa de necessitats 

Es proposa el següent programa d’equipaments: 

A la illa 1, J. Estivill - Hondures - Ciutat d’Elx - Pge. Bofarull: 

- Nau Ivanow. Equipament cultural -Espais de creació- 

- Espai 30. Equipament cultural i social 

A la illa 2, J. Estivill – carrer Gran de la Sagrera – Hondures: 

- Poliesportiu La Sagrera. Equipament esportiu 

- C.A.P. Equipament sanitari 

Recollim el següent programa de necessitats que van vinculats a la proposta volumètrica i, que de forma 

sintètica, són: 

1A. Nau Ivanow (veure Annex 1): 

- Manté el volum original, que cal reformar. 

- Remunta en planta coberta amb un volum reculat (planta 3a) com a sala d’assaig. 

- Construcció d’una escala d’emergència al passatge. 

- La superfície de l’equipament és de uns 1.300 m2  

1B. Espai 30 + equipament sociocultural (veure Annex 2): 

- Presenta un Estudi previ per l’adequació de l’edifici existent, de desembre de 2016, on mantenen les 

naus i fan una ampliació de dues plantes cap al c/ J. Estivill. 

- El programa de l’Estudi previ, inclou sales polivalents amb escenari, aules i tallers oberts, espai 

d’exposicions i bar. Abasta una superfície de 1.350 m2  

 

 

2A. C.A.P.: 

- Des l’AVV La Sagrera es fa la petició de disposar d’un Centre d’assistència primària en el barri, amb certa 

capacitat (uns 3.500 m2) degut a la mancança actual d’aquests centres. El més pròxim a Garcilaso 1-9, és 

petit. 

2B. Poliesportiu La Sagrera (veure Annex 3): 

- El juliol de 2021, l’entitat que gestiona la concessió del Poliesportiu municipal La Sagrera, elabora un 

informe sobre les necessitats d’un nou poliesportiu. Actualment disposa de dues pistes de hoquei (una 

coberta i l’altra descoberta) i uns petits vestidors. 

- Necessitats: Disposar de 2 pistes PAV-3 + 2 pistes PAV-2 (opcional) i  la dotació de vestidors, serveis i 

equipament corresponents.  

- Com a segona prioritat: Incloure una piscina coberta de 25 x 12,5 m, sala de fitness i sala d’activitats 

dirigides. 

3. Planejament vigent 

Els terrenys tenen la qualificació d’equipaments, clau 7b, segons el PGM. Es desenvoluparà mitjançant un Pla 

Especial Urbanístic, en el qual es concretarà tant el seu destí, com les condicions de l'edificació a l'empara del 

previst a l'article 217.1 de les NNUU del PGM. 

Article 217 - Condicions d'edificació 

1. L'edificació a les àrees d'equipament s'han d'ajustar a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, i a la integració al sector on s'ubiquin. Amb 

aquesta finalitat, cal determinar les diferents condicions urbanístiques en un Pla Especial. 

També està inclòs dins de l’àmbit del PMU del Sector entorn Sagrera, aprovat definitivament el 30/11/2007. L’ús 

que se’ls hi dona és de E1: Cultural i religiós, esportiu i recreatiu i E2: Esportiu i recreatiu. 

                    
PMU del Sector entorn Sagrera. Ordenació.   PGM 

PMU del Sector entorn Sagrera, també resta pendent d’aprovació definitiva el
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4. Proposta d’ordenació de volums 

Es parteix dels següents objectius: 

- Mantenir els equipaments culturals (Nau Ivanow + Espai 30) a la illa 1 actual i ubicar els equipaments 

sanitari i esportiu a la illa 2, disposant cada un d’ells en volums separats. 

- Crear espais oberts de recorreguts entre els volums en planta baixa. 

- Convertir el tram de Josep Estivill i el xamfrà amb Hondures, entre els volums, amb un espai de vianants 

ampli. 

- Disposar les alçades dels volums de forma relacionada entre ells i amb els de l’entorn, evitant projectar 

ombres entre ells i la mínima sobre l’espai públic, i disposar de la màxima façana de ventilació. 

Descripció de cada un dels volums: 

- Nau Ivanow. Equipament cultural: Manté l’actual edifici, de 3 plantes i un petit volum en coberta. Es 

proposa ampliar el volum de coberta i eliminar el volum situat a l’altre costat del passatge, que pot 

compensar-se amb un nou volum a l’equipament sociocultural del costat. Superfície construïda 

proposada: 1.275 m2. 

- Espai 30. Equipament Sociocultural. Es compon de dos volums: un de planta baixa situat a l’altre costat 

del passatge que el separa de la nau Ivanow i un  altre de 5 plantes, de forma rectangular, alineat amb el 

c/ Josep Estivill. Equival a una superfície construïda de 2.760 m2 

- CAP. Equipament sanitari. Un sol volum de diferents alçades i amb molta permeabilitat en planta baixa, 

situat en el xamfrà de Josep Estivill amb Hondures. Es crea un passatge entre aquest volum i el del costat 

(esportiu) per on hi poden haver els accessos principals als equipaments. Te una alçada màxima de 6 

plantes (PB+5) en el front del xamfrà, 4 plantes al costat nord, que s’iguala en alçada amb el volum de 

l’equipament esportiu. Equival a una superfície construïda de 3.400 m2. 

- Equipament esportiu. Es proposa un volum rectangular de 2 plantes (amb la superior de més alçada per 

enquibir els pavellons) i alineat al carrer Gran de La Sagrera. El volum superior dels pavellons es 

diferencia mitjançant una volada respecte el de planta baixa, on s’hi situen vestidors, serveis i cafeteria. 

La seva alçada s’iguala amb el volum de 4 plantes de l’equipament sanitari.   Aquest equipament, podria 

disposar de plantes soterrani per ubicar altres espais, en cas de ser necessari. Equival a una superfície 

construïda de 4.525 m2. 

5. Descripció dels equipaments proposats 

La proposta volumètrica, respon a un programa funcional de necessitats que s’ha adaptat a les possibilitats de 

situació i volum respecte al seu entorn. 

- Nau Ivanow. Equipament cultural: Manté el seu programa d’espai de creació. Permet l’ampliació en la 

planta 3a i la remodelació d’accessos. 

- Espai 30. Equipament Sociocultural. Es proposa un edifici de nova planta, incorporant part del programa 

cultural de l’Espai 30, però amb més possibilitats d’ampliació i amb la incorporació d’una sala d’actes 

polivalent amb capacitat d’unes 200 persones. Aquesta sala es situa en el cos de planta baixa i podria 

tenir doble alçada. El cos alt, de 5 plantes (430 m2/planta) allotja diferents espais de creació, exposició i 

formació que poden complementar els de la nau Ivanow. 

- CAP. Equipament sanitari. A la planta baixa s’hi ubicaran les àrees no assistencials, com vestíbul, taulell 

d’informació, despatx d’atenció individualitzada, administració, reunió i treball multidisciplinari, 

magatzems, farmàcia i laboratori. A la resta de plantes (les 5 superiors), les àrees assistencials de 

consulta, tractament d’emergència, diagnòstic, rehabilitació, teràpia, espais d’espera, etc.  

- Equipament esportiu. S’ha hagut d’ajustar lleugerament el programa esportiu elaborat per l’actual 

entitat gestora del poliesportiu. S’ha centrat en incloure dos pavellons amb grades, tipus PAV-2, amb tot 

els espais complementaris que li correspon, a més de 2 sales (fitness i activitats dirigides), d’uns 250 m2 

cada una i una cafeteria. Aquest programa es podria complementar amb altres espais si es construeix 

una planta soterrani, o semisoterrani tenint en compte el desnivell del carrer J. Estivill, de 2.000 m2 més. 

 

6. Quadres de superfícies 

Superfícies construïdes 

    Illa 1 Illa 2 

    Eq. Cultural Eq. Sociocultural Eq. Sanitari Eq. Esportiu 

  planta Nau Ivanow Espai 31 CAP CEM La Sagrera 

  P.B 370 m2    925 m2    655 m2    2.025 m2    

  P.1 370 m2    545 m2    655 m2    2.500 m2    

  P.2 370 m2    430 m2    640 m2      

  P.3 165 m2    430 m2    640 m2      

  P.4   430 m2    405 m2      

  P.5     405 m2      

Superfície 
construïda 

Eq. → 1.275 m2    2.760 m2    3.400 m2    4.525 m2    

Illa → 4.035 m2    7.925 m2    

Total → 11.960 m2    

 

Superfícies de sòl 

    Eq. Cultural Eq. Sociocultural Eq. Sanitari Eq. Esportiu 

Superfície 
de sòl 

Eq.→ 536 m2    1.075 m2    1.080 m2    2.530 m2    

Illa → 1.611 m2    3.610 m2    

Total → 5.221 m2    
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