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CENTRE    CULTURAL    CUENCA

EL PROGRAMA
L’equipament ofereix diferents activitats a la zona per tal d’activar-la . 

El programa del centre cultural tè un ventall d’usos amb la  voluntat 

de reunir i relacionar col·lectius, actuar com a reclam tant turístic com 

local. 

Els usos pretenen autoalimentar-se, de manera que els artistes puguin 

crear, vendre i difondre la seva obra en el mateix equipament. Que 

els turistes  puguin  gaudir de les vistes, rebre  informació  i visitar              

exposicions en el mateix espai. I que els ciutadants puguin rebre semi-

naris, assistir a actes i reunir-se en el mateix local.

Els usos es distribueixen de forma lògica, per nivells i amb varis accesos, 

perquè aquests puguin funcionar tant de forma comú com indepen- 

dentment. I així atribuir polivalència i flexibilitat a les instal·lacions.

Als nivells superiors hi ha la zona dedicada a la formació i creació. 

Consta de sales dedicades a tallers, espais d’estudi, sales d’assaig i 

seminaris.

Al nivell de carrer hi ha les zones de relació com el bar, la plaça, els 

miradors i la botiga, destinada a la difusió de les obres i a la informació 

turística.

Al soterrani s’hi troben els espais d’exhibició i difusió, la zona 

d’exposició, la sala d’actes i la sala de conferències. Tambè un gran  

foyer que accepta quantitat d’úsos com cocktails, espai de relax i 

lectura, gaudir de les vistes, ...

Creixement de la població 

Ditribució de la població per edat i sexe (2011)

Creixement del turisme
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 Usuaris especifics

RELACIÓ ENTRE USOS

ESPAIS DE DIFUSIÓ

ESPAIS DE FORMACIÓ

ESPAIS DE RELACIÓ

P+2

P+1

PB

AULA 5; 93m2 

aula de gran format destinat a tallers i classes de 

música, teatre, pintura,...

PASSERA 3; 25m2 zona de pas

AULA 4; 36.5m2

estança reduïda per a la realització de seminaris

BAR-ATENEU; 120m2

zona de bar amb terrassa relacionada amb la 

plaça i la muralla

ACCÉS A L’ESPAI EDUCATIU; 48.5m2

recepció de tot l’àmbit de aules i tallers i estan-

ces complementàries

BOTIDA-INFORMACIÓ TURISTICA; 57.7m2

espai destinat a la venda d’obres d’artistes i a la 

informació turística

AULA 2; 53m2 AULA3; 66m2

espais de mig format orientat a classes i semi-

naris

PASSERA 2; 25m2 zona de pas

ADMINISTRACIÓ; 23m2

sala per a la gestió de cursos i tallers, exposi-

cions, actes i conferències de l’equipament

PASSERA 1; 32m2 zona de pas 

AULA 1; 70m2

peça de gran alçada destinada a assaig, classes 

de ball, tallers d’acrobàcies,...

P-1

SALA DE CONFERÈNCIES; 105.5m2

sala equipada per a fer conferències amb un 

aforament de 77 persones

FOYER; 313m2

espai de distribució de les sales amb zona per 

estar

SALA D’EXPOSICIONS; 317m2

espai diàfan destinat a exposar les obres, ce-

lebrar actes, fer celebracions,...

SALA D’ACTES POLIVALENT; 172.6m2

peça amb grades apte per acollir diverses ac-

tivitats com concerts, obres de teatre, assaigs,...

SUP. ÚTIL TOTAL: 1652m2
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