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Secció B-B’
El salt de cota del nou carrer
E: 1/1000

EL LLOC. L’Estació de Sants i el parc de l’Espanya Industrial

Secció A-A’
Alçat Passeig de Sant Antoni. 
E: 1/1000

Si l’exercici es planteja el fet d’implantar a la ciutat un edifici que, a pesar 
de la seva gran dimensió (150x130m), és incapaç de generar activitat de 
cara a la ciutat, l’emplaçament donat, té un condicionant encara més fort 
que no es pot obviar: la presència de l’estació de Sants, una infraestructura 
de 140 x 130 m de costat, amb les façanes nord i sud totalment cegues,  
que suposa el moviment d’unes 120.000 persones diàries (en subsòl i 
superfície). Aquest és un fet avantatjós de cara a la bona comunicació 
amb transport públic per al correcte funcionament de l’estadi, però planteja 
alhora una major acumulació d’autisme i peces grans respecte a la ciutat. 
Tot és qüestió de donar-li la volta i generar-ne oportunitat. Així, la col•locació 
d’un edifici de tal magnitud, obliga a un replantejament total de l’àmbit.

D’aquesta manera, es prenen tres decisions fonamentals. La construcció d’una 
nova façana al passeig de Sant Antoni (tant en la vessant del parc com de l’estació), 
la centralització de la circulació rodada pel costat sud de l’estació i l’obertura 
d’un carrer intern nord-sud a l’estació de Sants atravesant també l’actual parc.
Aquesta darrera, s’erigeix com a l’element organitzador de la proposta. L’estadi 
s’hi col•loca tangent així com el parc que es conserva, el poliesportiu i una part 
dels habitatges que s’han de reallotjar. Aquestes decisions impliquen l’enderroc 
de dos edificis d’habitatges amb un total de 21.500 m2 de sostre i el poliesportiu 
amb 6.500 m2 de sostre. A més, per decisió estrictament i intencionadament 
urbana, es proposa l’enderroc i substitució de l’hotel de sobre l’estació (es 
reubica en una única planta sobre la pròpia estació i en una nova torre en relació 
a l’estadi i la pl. Països Catalans) fent desaparèixer així l’obstacle visual que 
suposa actualment. Es planteja a més que el vestíbul passi a tenir una condició 
d’espai semiexterior, a doble altura, mitjançant l’enderroc de les oficines i actuals 
restaurants i locals per ser reubicats també a l’actual coberta de l’estació.

El desnivell topogràfic de 6m es resol a partir d’un passeig entre el parc i 
l’estadi, però no deixa exepmt de plantejar l’accés en dues cotes diferents 
(plaça de l’estació a +31.5m i passatge inferior a la façana sud-est a 
+28m). Es defineix un corredor de circulació únic que se situa a la cota 
+31.5m, donant accés directe a la grada inferior superior. Concentra 
també tots els serveis requerits (incorporats a l’edificació en les façanes 
nord i recolzats en l’estructura de la 2a graderia en les façanes sud).

Per tal de respondre a la diferent condició de les respectives façanes (parc 
i carrer) s’organitza l’estadi amb un esquema de dues L. A la primera, 
les façanes nord-est i nord-oest, les més urbanes, s’hi adossa edificació 
amb oficines i hotel (reubicació d’una part de l’hotel de l’estació), separats 
de les grades per un corredor intern de l’estadi (4 i 8 m, respectivament, 
d’espai descobert). Per altra banda, les façanes sud-oest i sud-est,  les més 
exposades al sol, s’hi col•loca la marquesina (50% de seients coberts que 
es demanaven), responent també amb una gelosia en façana per tal de 
garantir el correcte control tèrmic i lumínic dels espais de circulació, serveis, 
vestidors i oficines de l’estadi. La sud-oest queda enretirada del pas peatonal, 
generant un pati per poder ventilar el pàrquing, els vestidors, les oficines i el 
club de billar (reubicat de l’antic poliesortiu) i a la sud-est s’hi genera un porxo 
en relació al comerç. El carrer sota la marquesina. El carrer dins de l’estadi.

A la cantonada, la gelosia desapareix i es garanteix la continuitat 
visual des de Terradelas i la Plaça dels Països Catalans. L’estadi 
es minimitza a partir de creuaments visuals estratègics. L’estadi 
s’erigeix en un gran buit al final de l’avinguda. Significació. 

Secció C-C’
Terradellas atravessa l’estadi en diagonal
E: 1/500

EL PROJECTE

Planta Emplaçament
Les quatre grans empremtes. 
La Model, L’estació de Sants el parc de l’Escorxador i l’Estadi
E: 1/2000


