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Usuaris

Estudiants

Professorat

Visitants

Treballadors

El centre durant el curs

Durant el curs lectiu - Setembre a Juny - el 
centre funciona amb normalitat i amb un 
ús altament regularitzat. 
Els usuaris principals durant aquest perío-
de son: Estudiants, Professors, visitants i 
els treballadors del centre. 
Durant els cap de setmana, el centre 
manté un manteniment mínim de planta-
cions i cultius. No obstant, és possible 
visitar el centre (museu, instal·lacions i 
restaurant) a part de l’opció de pernoctar 
en el petit hotel.

Accés al Centre

L'accés al centre es pot realitzar de 
tres maneres:

- Via rodada per carretera. 
. 2 Bosses de pàrquing a cota d'accés
.1 Pàrquing per professors i discapaci-
tats.

- Via Carrilet. Tren del ciment 
. Estació del carrilet davant el Centre. 
Forma part del Tren turístic del Ciment 
el qual es desplaça des de La poble 
de Lillet fins El Clot del Moro.

- Via ruta excursionista GR.               

Accessibilitat exterior

L'accés al edifici es pot realitzar de diverses 
maneres:

Visitants del museu o Centre: 
- Via lateral a traves del caminet que salva el 
desnivell i bordeja els cultius exteriors. 
- Via visita interior a la fabrica a traves del 
túnel ja habilitat en l'actualitat.

Usuaris habituals:
- Principalment a traves de les escales de la 
franja dreta.

Usuaris discapacitats:
- L'ascensor principal es troba al primer nivell 
(cota +6.00). L'accés es pla si aparquen al 
pàrquing de discapacitats, en cas contrari 
(cota 0.00) disposen duna ascensor platafor-
ma afegit a L'escala d'accés.
       

Usuaris

Alumnes esplai

Monitors

Visitants

Treballadors 

El centre durant l’estiu

Durant l'estiu - Juny a Agost - el centre 
funciona com a centre d'esplai i activitats 
de muntanya. 
Els usuaris d'estiu són : Alumnes d'esplais, 
monitors, visitants o excursionistes i treba-
lladors del centre.

Les activitats i l'esplai d'estiu estan enfocats 
en la branca agrícola. D'aquesta manera, 
els alumnes apart de les activitats pròpia-
ment de muntanya i d'esbarjo, realitzaran 
activitats agrícoles on podran aprendre i 
realitzar aspectes del sector.

Accessibilitat interior

El Centre s'organitza internament a 
partir de 3 franges.

Franja dreta:
- Ofereix comunicació ràpida a través 
d'escales tangencials a tot el Centre.

Franja esquerra:
-Ofereix una comunicació puntual i 
accessibilitat a través de dos nuclis 
d'ascensors.

Franja central:
- Emet i rep fluxos de moviment de 
les dos franges anteriors. facilita la 
comunicació interna del edifici.            
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Diagrames usuaris i ús

Diagrama accessibilitat

SEPTEMBRE- JUNY : CENTRE DE CAPACITACIÓ I INVESTIGACIÓ                                               

ACCESSIBILITAT

JUNY - AGOST : EL CENTRE A L’ESTIU                                                                                             

Descripció

Usuaris que realitzen el curs de capacitació agrària o 
usuaris ja titulats que fan recerca en el centre. Durant 
curs lectiu tenen l’opció de llogar habitació en la 
residència del centre.

Usuari que s’encarrega d’impartir les classes als estu-
diants, ja sigui de forma pràctica o teòrica. També en 
formen part els investigadors del centre de recerca.

Usuaris que venen exclusivament a visitar el centre i/o 
museu. Usuaris que utilitzen el Hotel per pernoctar.

Usuaris que treballen dins el centre, tan de manera 
puntual com setmanalment.

Descripció

Usuaris que realitzen esplais d’estiu o activitats de 
curta durada a la muntanya. Resideixen a la residèn-
cia durant el període de l’activitat.

Usuari que s’encarrega de la coordinació dels alum-
nes. Resideixen a la residència.

Usuaris que venen exclusivament a visitar el centre 
i/o museu. Usuaris que utilitzen el Hotel per pernoc-
tar.

Usuaris que treballen dins el centre, tan de manera 
puntual com setmanalment.

Emplaçament E 1:1000

PROGRAMA

Escola de Capacitació Agrària:
B1 - Laboratoris i centre de recerca                     150m2             
B2 - Aules teòriques                                            220 m2
B3 - Hivernacle                                                 450 m2
B5 - Bibliotèca                                                    250 m2
        Aules d’informàtica                                    40 m2
B6 - Sala d’actes Capacitat (120 -150 )            300 m2
B7 - Cultiu hidroponic (Investigació i docència)    400 m2
B8 - Granja                                                        250m2
B9 - Sales administració i professorat                   130m2
 

Museu del Ciment
A1 - Recepció                                               95 m2
       Museu                                                  180 m2
A2 - Sala Audiovisual                                        100 m2
A3 - Venta productes naturals de l’escola              50 m2
      

 

Restaurant 
C1 - Restaurant    Menjador                               300 m2
        Cafeteria                                                   115 m2
        Cuina                                                         60 m2

 

Conreus/Horts                                                 
D1 - Horts de temporada                                    3000 m2
D2 - Zones ramaderes 

                               
E- Residència i Alberg Capacitat (40/50)              420 m2
E2 - Residència professors o investigadors         160 m2
E3 - Recepció                                                     80 m2
E4 - Hivernacle                         40 m2
E5 - Espais comuns          200 m2
E6 - Espais polivalents         150 m2

F1 - Caserna d’instal·lacions                             200 m2
 
 

Museu del Ciment
A1 - Recepció                                               95 m2
       Museu                                                  180 m2
A2 - Sala Audiovisual                                        100 m2
A3 - Venta productes naturals de l’escola              50 m2

CICA
Programes i usuaris     
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