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Obertura del passatge a l’exterior. 
S’obté un escurçament del passatge 

i una il·luminació directe natural 
(anteriorment molt limitada) .

Reitrada dels paviments i revesti-
ments laterals i superiors. S’aug-
menta lleugerament la secció del 
passatge.

Pavimentació del passatge, amb 
una capa de formigó amb àrid 
reciclat, per donar continuïtat al 
recorregut.

Passeig lateral a la via del ferroca-
rril. Connecta l’estació amb l’Insti-
tut Elisa Badia. 
Pendent longitudinal no superior al 
6%, i pendent transversal del 2%.

Desmunt i recol·locació 
de l’ascensor existent per 
facilitar la connexió entre 
l’estació i el passatge de 
forma ràpida i accessible.

Substitució i prolongació de les es-
cales d’accés a l’estació, per donar 
accés al passatge.

Conservació de l’ascensor existent 
d’accés a l’estació. 
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El passatge és el punt més comprimit del projecte, però és el que permet la connexió entre una banda i l’altra de l’estació. Actualment 
es troba soterrat i només dona “directament” a l’exterior per la banda de la Plaça d’ Espanya. Aquest fet fa que tant la il·luminació  
natural com les vistes des del passatge es puguin considerar-se nul·les. 

El projecte doncs inverteix aquestes condicions, obrint el passatge directament a l’exterior. Això provoca que el passatge s’escurci 
considerablement. A més a més, la il·luminació interior del passatge és pels dos extrems, i les visuals des del passatge s’allarguen i 
no queda com un espai residual. Esdevé un element de continuitat i de relació, i no de fractura i aïllament com ho és actualment. 

Plantació d’arbrat nou. 
Auró de Capadòcia vermell 
(Acer cappadocicum ‘Rubrum’)

Construcció d’un mur ciclo-
pi, com a mur de contecnió 
per gravetat, de l’andana de 
l’estació.


