
El projecte va començar per una inquiteud sorgida d’una altra assignatura sobre els espais colindants a Sants-Estació, i el desa-
gavell provocat per les infraestructures i les solucions arquitectòniques diverses. Respecte al lloc, es contempla la possible refor-
ma de l’Estació i, com a consecuencia el viari.

El projecte se situa en un solar buit sense ús, amb una diferència de cota de 1,60m respecte al carrer,  envoltat d’una zona verda 
en mal estat. Aquest solar conté una preexistencia ambiental: un tros de mançana construit que deixa vista una mitjera, iles faça-
nes que se suposaven que serien interiors passen a ser exteriors. Aquesta preexistencia té la sufiecient consolidació com per no 
ser enderrocada, excepte de la casa de planta baixa que es trova en estat deplorable.

Conformat per una residència d’estudiants, una ludoteca infantil i un Casal Jove, el projecte intenta organitzar l’espai. Delimita 
l’espai públic que respon al buit que necessita un artefacte com l’estació, crea un pati privat per a la ludoteca i cedeix al barri de 
Sants una plaça pública, on el casal i la ludoteca si bolquen, i es relacionen amb la cota de l’estació mitjançant un passatge. El 
Casal que es construeix a dues cotes, acaba en una gran pèrgola que marca el final del passeig Sant Antoni en front a la magni-
tud de l’Estació. 
La situació de l’equipament és clau en relació amb l’Escola de  Primària Jaume I, situada a l’Est, i la relació directa de la Plaça 
amb la Biblioteca el Vapor Vell, pel carrer Valladolid.
Tot el projecte es desenvolupa amb una estructura de formigó armat in situ, excepte el Casal, que és una estructura mixta amb 
pilars d’acer que són els mateixos que conformen la pèrgola.
D’aquesta forma s’intenta respondre a les necessitats de barri i la seva escala; i l’escala metropolitana de l’Estació. 

1. LUDOTECA:  360m² construits:
 Recepció       10m²
 Serveis     50m²
 Accés vivenda    10m²
 Zona d’espera     80m²
 Cafeteria      50m²
 Aules       35m² x 3u.
 Aula multimedia     20m²
 Pati privat      300m²
  

2. CASAL JOVE 

Planta cota 0,0: 260m² construits:
 Sala menjador     50m²
 Serveis      9,5m²
 Magatzem      10m²
 Sala d’activitats familiars     60m²
 Sala polivalent     100m²
   
Planta cota 1,6): 440m² construits:
 Recepció i cafeteria     80m²
 Serveis      35m²
 Magatzem      6m²
 Sala de treball d’entitats     50m²
 Gestió del Casal i Ludoteca   25m²
 Sales de Reforç(Programa 12-16)   25m² x 3u.
 Sala comú Jove     45m² 
 Espai de trobada     50m²

3. RESIDÈNCIA 
(Planta cota 0,0): 255m² construits:
 Sala d’estar comunitària    75m²
 Serveis      17m²
 Magatzem      10m²
 Sala d’estudi      86m²
 Sala de treball     30m²
   
Planta cota 1,6): 360m² construits:
 Hall d’entrada     40m²
 Serveis      35m²
 Magatzem      10m²
 Cafeteria-menjador universitari   90m²
 Recepció       18m²
 Local comercial     35m²
 Servei cuina      60m²
 Espai de comunicació    60m²

(Planta cota 4,6 y superiors): 
 Espai de comunicació    90m²
 Habitació individual           12m² (x14 u.)
 Habitació doble     30m² (x6u.)
 Habitació grupal 1    20m² (x 2u.)
 Terrassa comnitària 1   75m²
     Total places: 42
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