
_P2. En aquesta planta apareixen els habitatges alineats amb els carrers. A 
aquests  s´hi accedeix des del nucli de comunicacions vertical i mitjançant una 
passera situada a nord a mode de filtre.
La biblioteca sobresurt a la part central per donar més alçada a la sala principal 
i tanmateix iluminar-la  amb llum difosa amb unes grans obertures cap al nord.

BIBLIOTECA
b8. Zona general

b8.9.àrea de lectura i treball 111,40 m²

b9. Coberta de manteniment 20,55 m²

HABITATGES
h1.Bloc A (6 habitages per planta)

h1.1. Nucli d´accés al bloc A 35,95m²
h1.4. Passera 70,00 m²

Habitatge tipus (x 4) 56,00 m²
Habitatge adaptat (x1) 55,70 m²
Habitatge tester (x1) 56,60 m²

h2.Bloc B (5 habitatges per planta)
h2.1.  Nucli d´accés al bloc B 35,95 m²
h2.4.  Passera 62,20 m²

Habitatge tipus (x4) 56,00 m²
Habitatge tester (x1) 56,60 m²

zona accészona polivalent

zona serveis

nucli

La planta primera s´organitza amb tres barres que composen una “U” i que 
s´uneixen i es distribueixen mitjançant un passadís central que permet accedir a 
les diferents zones. 
Cal destacar la disposició dels punts de informació i control situats en el canvi de 
direcció de les barres per tenir un control visual total de tots els espais.

> Zona de distribució: és l´espai que distribueix la planta conectant el nucli de 
comunicacions amb les diferents zones. Al ser el punt central de la biblioteca, 
s´hi ubica el punt d´informació i control central i l´àrea de diàris i revistes que 
compartiran tot tipus d´usuàris.

> Zona infantil: és una zona homònima a la general però a petita a escala que es 
situa entre la plaça exterior i el carrer Casanova. Funciona de manera 
independent respecte a la general ja que té un horàri d´ús molt determinat. 

> Zona de treball intern: es situa a la barra central orientada a sud-est cap al 
carreró. És una zona privada organitzada amb un passadís on hi trobem una sala 
de treball intern, el dipòsit documental, el despatx de direcció i una petita àrea 
per al descans del personal.

> Zona general: ocupa la barra de doble crujia més ample del projecte degut a la 
seva importància i intensitat d´ús. Es tracta d´un espai amb dues  alçades el qual 
disposa de les condicions òptimes d´il·luminació.
Les diferents àrees s´organitzen al voltant del passadís central que inicia el 
recorregut per aquesta sala des del punt d´informació.  Inicialment trobem les 
àrees d´últimes novetats i una gran zona de prestatgeries que fan de filtre abans 
d´arribar a l´àrea de les taules i butaques de lectura sitaudes a la part central 
d´aquesta barra. Com a punt culminant de la sala i del recorregut trobem la zona 
de imatge i so.
Un punt singular és la zona  situada al llarg de la façana sud en l´espai de doble 
alçada. Es tracta d´un corredor en voladís que permet accedir tant als prestatges 
com a taules en un espai més reservat.
Per últim, cal remarcar la terrassa que esdevé un espai de lectura, treball, 
esbarjo, descans, orientat a la plaça interna que permet als usuàris sortir a 
l´exterior sense haver de sortir de la biblioteca.

_ 

La biblioteca s'organitza en dos nivells units mitjançant un únic nucli de 
comunicacions, tot i que es desenvolupa majoritàriament a la primera planta. 

En planta baixa trobem la zona polivalent, la zona d´accés que precedeix al nucli 
de comunicacions i la zona de serveis que es situa al costat del carrer Casanova.

> Zona d´accés: és un espai comformat per la recepció, un hall i una petita sala de 
conferències que s´ha ubicat en relació a la plaça com a prolongació i punt final 
d´aquesta. L´accés es realitza des de la zona porxada fet que ajuda a potenciar 
l´úsd´aquesta al màxim. Des de l´exterior mitjançant una gran vidiriera ja 
s´intueix el nucli de comunicacions que convida a l´úsuàri a anar cap a la primera 
planta.

> Zona de serveis: es situa fent de coixí entre el hall i el carrer Casanova i la rampa 
d´accés al aparcament, i es composa tant dels serveis públics com de les sales 
d´instal·lacions i cambra de neteja de l´edifici.

> Zona polivalent: es tracta d´un espai vinculat a la biblioteca però que pot 
funcionar de manera individual albergant conferències, exposicions etc... Es 
situa la gran sala aprofitant la crujia més ample del projecte i s´hi accedeix de 
manera independent des de l´espai porxat. Disposa d´un petit magatzem intern.
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