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el xamfrà conserva l'imatge mès característica de
l'Eixample, completant el octàgon virtual format pels
altres xamfrans de la cruïlla.

a nivell peatonal, el tall del xamfrà permet eixamplar
l'entrada a la biblioteca, sense desvirtuar l'imatge
general de tall a 45º.
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l'eixamplament de l'acera en relació
amb L'ACCÉS PRINCIPAL

LA ZONA D'ACOLLIDA I INFORMACIÓ
*en relació amb les entrades i la circulació

vertical.
*és l'element pont entre el carrer i l'interior.
*ofereix la primera orientació d'informació

general i assistència pràctica.

EL VESTÍBUL D'ENTRADA
*és l'element pont entre el carrer i

l'interior.
*tangent a les altres zones de la biblioteca.
*ofereix la primera orientació d'informació

general i assistència pràctica.

ACCESOS

L'àrea d'accés
*punt d'informació general i servei de préstec: taulell amb punts de
connexió informàtica, situat a prop de l'accés, on es donarà
informació sobre el funcionament de la biblioteca, es faran carnets
d'usuari i es realitzarà el servei de préstec.
*ordinadors de consulta ràpida d'internet i catàlegs
*expositors de les darreres adquisicions, d'anuncis i altres
informacions.
*bústia exterior de retorn de préstec.
*taquilles per a ús públic.
*passadís antifurts.
*serveis sanitaris per a ús públic, inclouen canviador de bolquers.

L'espai polivalent
*amb 68 plaçes, conté seients apilables, taula de conferències,
pantalla de projecció, equipament audiovisual, magatzem.
*possibilitat de tamisar l'entrada de llum natural i d'enfosquir la sala.
*possibilitat de sectoritzar la sala polivalent, zona de descans,
serveis sanitaris.
*horari propi de funcionament, independent de l'horari de la
biblioteca.

o7

ESCOLA BRESSOL
Espais docents

2 Sales per infants menors de 1 any
2 sales per infants entre 1 i 2 anys
3 sales per infants entre 2 i 3 anys
Sala d'usos múltiples

Espais de serveis
Cuina
Aula menjador
Rebost
Vestidor del personal
Cambra guarda cotxets
Bugaderia
Cambra de neteja
Magatzems
Sala d'instal.lacions

Espais administratius
Despatx de secretaria/direcció
Sala d'educadors

Espais de pas
Passadissos i vestíbul
Lavabo per a visites

Superfície útil total

Superfície construïda total (+30%)

467.00 m²
88.50 m²
88.50 m²

132.75 m²
157.25 m²

220.50 m²
27.50 m²
50.00 m²
11.00 m²
20.00 m²
14.25 m²
8.00 m²
8.00 m²

65.00 m²
16.75 m²

28.50 m²
10.25 m²
18.25 m²

121.25 m²
116.25 m²

5.00 m²

839.00 m²

1090.70 m²

32.20 m
-1.10 m

2.90 %

32.20 m
-1.10 m

2.90 %

33.30 m
±0.00 m

2.90 %

33.60 m
+0.30 m

33.60 m
+0.30 m 2.90 %2.90 %

5 %5 %

5 %5 %
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OPACITAT I TRANSPARÈNCIA

tester opac
mur opac darrera de vidre
policarbonat translúcid darrera de vidre
tancament clar vidre-vidre

La zona de revistes i premsa diària
*es organitza en dos àmbits:

1.premsa d'informació general i divulgativa (lectura informal)
2.premsa especialitzada, organitzada tematicament (lectura
formal)

*ha d'oferir la imatge més acollidora de la biblioteca.
*transició entre el soroll extern del carrer i el silenci intern de les
zones de lectura.
*obertures en façana que proporcionin una relació important entre
l'exterior i l'interior.
*connexió directa amb un àmbit exterior que ampliï l'espai i en què
sigui possible de fer-hi activitats.
*comunicació directa amb el vestíbul.

Les zones de PB de la biblioteca (accés, zona de premsa diaria i
revistes, zona infantil, sala polivalent i espai de suport) estan
separades del fons general porque tenen un nivell de soroll
més alt.

La zona de biblioteca infantil
*caracter lúdic i de divulgació
*espableix un recorregut progressiu per edats, estructurat en 3 zones

1. fons de coneixements
2. fons d'imaginació
3. area de petits lectors.

*en contacte direct amb un espai exterior on es poden fer activitats a
l'aire lliure tipus "hora del cuento".

LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA DE BARRI
Zona d'acollida i promoció

Area d'accés
Espai polivalent
Magatzem de l'espai polivalent
Espai de suport i formació

Zona general
Area d'informació i fons general
Area de música i imatge
Area de diaris i revistes

Zona infantil
Area d'informació i fons infantil

Zona de treball intern
Despatx de direcció
Espai de treball intern
Dipòsit documental
Magatzem logístic
Espai de descans de personal

Superfície útil total
Superfície construïda total (+30%)

LOCALS COMERCIALS

Local conercial 1

Local comercial 2

Local comercial 3

Local comercial 4 (PB+P1)

Local comercial 5 (P1)

Superfície útil total

Superfície construïda total (+30%)

370 m²
225 m²
100 m²
10 m²
35 m²

1250 m²
980m²
110 m²
160 m²

245 m²
245 m²

218 m²
20 m²
40 m²
55 m²
15 m²
33 m²

2028 m²
2636.40 m²

100 m²
75 m²

100 m²

230 m²
170 m²

675 m²

1080 m²

PÀRQUING 180 plaçes 4491 m²

42 HPO

Superfície útil total

Superfície construïda total (+30%)

1680 m²
2184 m²

2.90 %

5 %

5 %


