
El CEAC Mont-roig és un edifici pensat per encabir-hi una programació centrada en l'estudi i la creació artística contemporània. El
Centre neix sense obres en propietat, tot i que compta amb una sala d'exposició permanent que explica els vincles entre el pintor Joan
Miró i Mont-roig. L'objectiu no és tenir col.leccions. Es pretén que, a més d'un espai expositiu, sigui un lloc que atregui artistes d'arreu
perquè investiguin, produeixin i tinguin experiències divulgatives i professionals.
Els nous museus són diferents. Organitzen festivals de música electrònica, exposicions de videojocs, i alguns només existeixen des d'
internet.
Les raons de ser són, l'intercanvi d'idees i el procés creatiu i no incrementar unes col.leccions que en la majoria dels casos ni tenen. L'art
és alguna cosa més que quadres penjats a les parets.
No és que Mont-roig tingui la necessitat immediata d'un centre d'aquestes característiques, però Joan Miró és l'excusa perfecta. Cal
apropar l'art contemporani als marges territorials, als que viuen lluny dels grans centres exhibitoris. Es tracta d'atreure als artistes per
poder veure quines friccions i quina recepció es produeix entre les propostes artístiques i un públic no acostumat a elles.
El CEAC pretén ser un espai obert a la multidisciplinarietat, dinàmic i que permeti a l'usuari, de manera activa, endinsar-se en el
coneixement de les Arts Contemporànies.
Un lloc on l'heterogeneïtat i la flexibilitat dels seus espais convidi a crear, aprendre, jugar, gaudir...
Plantejo un nou edifici en una posició fronterissa, aprofitant un desnivell existent entre el nucli antic del poble i l'horta situada a una
plana més baixa. El lloc no és arbitrari, ja que a més de formar part de les més entranyables imatges del poble, coincideix amb la façana
septentrional i abrupta situada a l'obaga, motius que motivaren aturar el creixement del poble per aquest vessant, i que Joan Miró va
immortalitzar amb un dels seus més coneguts quadres.
L'edifici, amb un programa funcional complex, es desenvolupa en varis nivells totalment integrats topogràficament al lloc i a un parc
públic que vol vitalitzar les relacions del nucli antic amb els antics rentadors i el camí del rec de l'Horta, aquest últim fins hi tot és matèria
del projecte.
Es relocalitza l'aparcament actual i es creen dues noves bosses amb major capacitat, una a prop dels rentadors i l'altra al nivell de l'horta
al costat del contrafort on s'emplaça el nou edifici. Tant des d'un aparcament com des de l'altre es creen rampes i/o connectors verticals
per salvar còmodament la diferent cota que els separa del nucli antic.

El programa funcional de l'edifici es defineix com segueix:

Nivell 110m- Formació d'una plaça pública que dóna accés al centre i que integrada al parc, permet acollir un ampli ventall d'activitats
alhora que la seva condició de mirador panoràmic la fa força atractiva. En aquesta plaça hi ha una botiga -quiosc integrada a un volum
que conté els accessos verticals que connecten amb les plantes inferiors i amb l'aparcament abans esmentat situat a nivell de l'Horta.

Nivell 104m- Aquesta planta acull la recepció del Centre i una sala polivalent, tant per exposicions temporals com per a diferents
activitats. La sala polivalent esta dotada d’uns elements mòbils que permeten redefinir la seva geometria i crear àmbits separats visual i
acústicament, donant així una major flexibilitat d'utilització.
A part, hi ha una sala d'actes equipada que pot servir tant per les activitats culturals del Centre com per a donar suport a altres
necessitats del poble. Aquesta plantal coincideix amb el nivelll del camí del Rec, el qual es deixa vist i integrat a través de la façana
septentrional de l'edifici, entre dues pells , la interior de l'edifici i una malla externa que homogeneïtza i defineix la façana exterior.

Nivell 98,5m- Aquesta planta coincideix amb la cota de l'Horta i de l'aparcament públic. S'hi projecten la Sala Miró que acull l'exposició
permanent i una sala de videoprojecció. A més, unes aules de formació independent opcional des de l'exterior de l'edifici, permetent així
el seu funcionament quan el centre estigui tancat.
A més, hi ha l'accés de material i un possible aparcament propi del Centre.

Nivell 93m- Finalment, i il.luminat a través d'uns pati anglès, es projecta una planta deprimida amb la mediateca del Centre, les oficines
i magatzems.


