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PLANTA   BAIXA_Accés directe a la plaça

PLANTA   PRIMERA_ Planta   pis   duplex _ PLANTA   SOTERRANI_  Punt informació / lloguer bicicletes_ Sala Polivalent _

Per tant, el nou volum edificat constarà de tres plantes:

- Planta Baixa _ amb accés directe des de la plaça (cota + 0 rassant del carrer)
- Planta Primera_  destinades a apartaments.
- Planta Soterrani_ Accés directe des del solar (cota -2'5 metres de la rassant carrer)

En la planta  soterrani ens hi trobarem les activitats de càracter públic i social.  D'aquesta manera es permet
un accés  directe i  totalment independent de la part destinada a apartaments.
Concretament ens trobarem amb el punt d'informació i  lloguer  de  bicicletes el qual  es  distribuiex  en  dos
àmbits ben diferenciats:

- La zona amb exposició_  (aula  polivalent  en  algunes  ocasions)  a través de
   panells penjats en les  parets o  a  través de plafons autoportants amb l'expli-
   cació de la fauna, la flora  i  les possibles  rutes  a  localitzar  en  l'entorn  més
   proper.  A  més  a  més,  també disposarà  d'un espai per a zona de taquilles
   per als visitants de dia únic.
- La  zona  de  taller  de  bicicletes_  És a dir,  caldrà  disposar  d'un espai per a
   possible manteniment i/o reparació de les bicicletes destinades al lloguer.

De  la  mateixa  manera,  en  aquesta planta també ens  trobarem  amb  una sala polivalent (sala reunions,
representacions , etc...  destinades  a  albergar tot  tipus  d'activitats  organitzades   per  la  gent  del  poble.
Actualment, el poble de Beuda no disposa d'un espai propi de reunions, ja que es aquestes es realitzaven o
en el restaurant o en l'esglèsia.
Per acabar la planta soterrani també s'hi ubicarà la sala d'instal·lacions i un magatzem.

A la  planta baixa  ja que  disposa d'accés directe des de la plaça de l'esgèsia serà el lloc convenient per a
crear  l'entrada  principal  de  l'edificació a través de la façana est ( buscant certa tranquilitat).
Aquesta albergarà  una   petita   recepció  per  a  dur  a   terme  la  tasca  de  l'administració  dels  diferents
apartaments.
De la mateixa  manera,  es projectarà una petita  botiga de  comestibles  i  de  venda  de la premsa, a fi de
proporcionar  el  subministrament  bàsic  per  als  habitats  de  la Vila. D'aquesta manera,  es podrà  reduir el
desplaçament a les poblacions veines per a aconseguir aquest servei.
En aquest cas, l'entrada s'ubicarà en la façana nord,  en contacte  directe amb l'accés a la vila (creant així
un punt d'activitat)

Finalment  en  la planta  baixa i  en la  planta primera ens trobem amb la distribució de quatre apartaments
de  moderades dimensions  però amb un subministrament  complert de tots els serveis. Aquest  apartaments
consistiran en 3 duplex i un habitatge  independent.

DISTRIBUCIÓ   INTERIOR   DUPLEX_  Mitjançant   la   col·locació  d' un   mobiliari   amb   incorporació  de   rodes,   es  busca  una   
       màxima funcionalitat amb múltiples possibilitats distributives dins l'espai destinat als dormitoris

       (zona de major privacitat), a fi d'acoplar-se a les diferents  demandes  i reserves


