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 L’emplaçament del projecte es troba a la localitat de Sant Vicenç dels Horts, una de les petites ciutats satèl.lit de 

la metròpoli de Barcelona. 

 El nostre solar es situa concretament a la vora de la carretera de Sant Boi, carretera que en un principi aniria 

destinada a comunicar tot un sequit de pobles amb Barcelona, però que ha estat suplantada per la A-2.  

 D’aquí neix l’intenció, per part de l’ajuntament de St. Vicenç de reduir i ralentitzar el fluxe de trànsit rodat 

facilitant d’aquessta manera la circulació peatonal en direcció perpendicular a la carretera de St. Boi que actualment es 

pràcticament una barrera entre el poble i els equipaments i centres comercials i d’oci que trobem just al davant del 

nostre solar. 

 De la mateixa manera es pretén també facilitar el creuament de la carretera a fi de recuperar una sèrie de 

camins rurals que comuniquen la ciutat amb la vora del llobregat a través de l’extensió d’horts que el separen del nucli 

urbà de Sant Vicenç 

 Els limits urbans del solar que ens ocupa son per una banda aquests horts ja esmentats. I cap a l’oest tota la 

ciutat de Sant Vicenç que s’estén cap al puig del Pi Gros i mes enllà passant pel carrer Jacint Verdaguer, principal carrer 

comercial del poble. 

 L’implantació de la nova edificació té com a punt de partida l’obertura definitiva de l’ultim tram de la rambla 

Antoni Mampèl, part de la planificació urbanistica de Sant Vicenç, que permet una continuitat de l’urbanitat cap a 

l’àmbit del nostre solar. 

 Amb això el projecte tracta de potenciar l’espai públic peatonal buscant un recorregut exterior que creua el solar 

en diagonal per una banda donant continuitat a la nova rambla i per altra situant el volum principal a la cantonada amb 

la carretera donant un final a la rambla. 

 Aquest espai nou que creua solar quedaria comprès entre els noves edificacions. Per una banda les vivendes, 

dos blocs de vivendes que limiten el solar al sud. Per altra banda l’equipament com a volum principal amb els tallers dels 

diables i dels geganters mirant cap a la nova zona peatonal que permet desenvolupar-hi activitats a l’aire lliure.  

 Així com la sala polivalent, on s’hi poden desenvolupar les activitats pròpies dels castellers amb les dimensions 

d’una pista esportiva i semi soterrada, permetent deixar altura lliure suficient per als castellers sense guanyar excessiva 

altura. 

         Els dos edificis es lliguen amb l’edifici de l’espai jove que per la seva naturalesa podrà funcionar independentment 

de la resta i que queda elevat cinc metres  per sobre del terra fent possible la continuïtat del nou espai públic projectant 

una gran ombra en aquest nou espai obert on hi haurà bancs on descansar, espai on els nens puguin jugar i un centre on 

establir el mercat setmanal. 
 


