
 El CENTRE CÍVIC és un equipament al servei de totes les persones que volen participar en les difer-
ents activitats que milloren les relacions socials, i són un lloc a on a través de la participació es millora 
la qualitat de vida dels veïns.És un centre que potencia les relacions amb la pretensió de ser un lloc de 
referència i de pertinença a un entremat social complex. 
Aquest equipament és el resultat de la interconnexió de les diferents funcions i usuaris que trobem a l’eix 
cívic. 

Es vol relacionar tots els usuaris del centre cívic i 
és per això que no s’utilitzen entrades independ-
ents per cada ús, sinó que es realitza per un únic 
accés fent que la plaça entre a l’interior de l’edifici.
A més a més s’utilitzaran unes portes batents de 
grans dimensions que restaran obertes, si el clima 
ho permet, davant de l’espai expositiu.
Pel servei i manteniment es disposa d’una entra-
da privada.
Tots els recorreguts de l’edifici són accessibles 
per tots els usuaris, no existeix cap tipus de bar-
rera arquitectònica.
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FORMACIÓ                                                      2.334m2

Els cursos formatius es realitzen en diferents aules. Aquestes aules de for-
mació és classifiquen segons el seu ús i el seu tamany i es distribueixen 
en tres plantes a on comparteixen els banys i les zones d’estar amb el pro-
grama de Sales pel Barri. 
 Aules especialitzades:
     d’ordinadors_ 4 de 90m2/unitat
     de cuina_ 3 de 100m2/u
     insonoritzades de tamany gran_ 2 de 160m2/u
     insonoritzades de tamany mitjà_2 de 76m2/u
     insonoritzades de tamany petit_4 de 38m2/u
 Aules_ 8 de 90m2/u
 Zones d’estar_ 3 de 90m2/u
 Banys_3 de 30m2/u
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SALES PEL BARRI                                              423m2

Les Sales pel barri són un conjunt de sales polivalents i despatxos que 
poden disposar les associacions, entitats del barri i particulars, a través d’un 
conveni amb l’ajuntament. També poden disposar de les aules insonorit-
zades d’assaig.
 Despatxos_ 3 de 37m2/unitat
 Sales polivalents grans_ 3 de 64m2/u 
 Sales polivalents petites_3 de 40m2/u

NUCLI
El nucli uneix totes les plantes i peces del programa i per això si situaran 
també les instal·lacions. A planta baixa hi trobem la sala d’instal·lacions 
(75m2) i a coberta les màquines de climatització

MEDIATECA                                                      1.372m2   
La mediateca es situa a la façana principal per tal de tenir un relació visual 
amb la plaça. Consta de dues plantes que creen una doble alçada a la fa-
çana per tal de relacionar-se visualment.
Es proposa la zona d’audiovisuals, la zona d’hemeroteca al costat de la zona 
de lectura i la zona de treball al pis superior.
Per accedir al pis superior s’utilitzarà l’escala que es troba a l’interior de la 
mediateca.
 Entrada
 Banys
 Magatzem
 Recepció i Administració
 Primera planta: hemeroteca, zona de 
 lectura i audiovisuals
 Segona planta: zona de treball

BAR/RESTAURANT                                             318m2

El bar/restaurant es situa a la façana principal per tal de relacionar-se di-
rectament amb la plaça cívica.
L’accés públic es realitza a través del vestíbul o directament des de la plaça. 
L’accés privat es realitza per la façana Est. 
Des del seu interior hi ha visuals cap a Borgo Roma, cap a la plaça i cap al 
vestíbul. 
 Sala principal
 Cuina
 Magatzem
 Cambra frigorífica
 Bany/Vestidor
 Sala deixalles
 Entrada auxiliar

SALA D’ACTES                                                     410m2

La sala d’actes si faran conferències i cursos del pròpi centre cívic. L’accés 
públic es fa des de la planta baixa però es situa allunyada de la façana prin-
cipal.  Consta també d’una entrada més prinvada que comunica amb la part 
d’administració del centre cívic.
Al costat es troba la sala de llum, so i magatzem.
 Sala d’actes
 Sala de llum, so i magatzem

VESTÍBUL                  480m2

El vestíbul és una extensió de la plaça cívica i és de grans dimensions. En 
aquest espai si faran exposicions.
Des del vestíbul s’accedeix al bar, a la sala d’actes, a la zona d’administració 
i al nucli de circulacions vertical.
 

ADMINISTRACIÓ                                              313m2

L’administració del Centre Cívic es situa a la planta baixa. Consta d’una part 
pública, la recepció situada al vestíbul, i d’una part privada que s’hi ac-
cedeix des del vestíbul. 
 Recepció
 Zona d’estar
 Despatx_3 de 25m2 
 Banys
 Zona de treball
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

IDEES PRINCIPALS DE L’EDIFICI

CRITERIS D’ACCESSIBILITAT DELS USUARISEMPLAÇAMENT
Es situa a la plaça cívica, un dels punts importants de l’eix cívic. 
Aquesta plaça recull les diferents característiques de l’entorn: la 
proximitat amb el barri de Borgo Roma, la existència d’una edi-
ficació emblemàtica i les noves edficicacions amb usos residen-
cials, terciaris i serveis.
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