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Es tracta de vivendes de PB+1, en molt mal
estat de conservació. Amb aquesta expropiació,
la nova façana guanyarà en homogeneitat en
tot el recorregut.

Ateneu Sant Boià

Expropiació

S'aprofita un dels dos solars expropiats per
construïr  un grup de vivendes noves de PB+2
que seran ocupades pels propietaris afectats.
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Programa
Diagrama gràfic comparant les diferents superfícies del
projecte.

AUDITORI 11670 m²

escenari 135 m²
magatzem 62 m²
sala  tècnica 78,7 m²
butaques 550,8 m²
sala d'espera 19,37 m²
camerinos 69,5 m²
foyer 181 m²
wc's 52 m²
guardarroba 21,19 m²

ESPAIS D'APRENENTATGE 512,69 m²

aules assaig 277,5 m²
aules d'aprenentatge 95,5 m²
aula multimèdia 46,82 m²
aula taller 41,5 m²
magatzem 31,37 m²

ESPAIS DE CREACIÓ 506,7 m²

aules artistes 442 m²
menjador pels artistes 64,7 m²

ESPAIS DE GESTIÓ 111,59 m²

oficines 46,48 m²
salade  reunions 62,1 m²

ALTRES ESPAIS 389,9 m²

instal·lacions 242,7 m²
wc's 41,7 m²
terrasses 105,5 m²

BAR / CAFETERIA 172,8 m²

bar 124,5 m²
barra 16,6 m²
cuina 16,4 m²
vestuari 10,3 m²
residus 5,07 m²

SALA POLIVALENT 529,2 m²

magatzem 36,74 m²
sala 451 m²
sala tècnica 41,46 m²

COMUNICACIONS 1243 m²

verticals  103,2 m²
horitzontals 1139,8 m²

APARCAMENT 3157 m²

Dualitat projectual. Es manté el caràcter dual que tenia l'antic projecte, on mig solar l'ocupava l'Ateneu i l'altre era espai lliure. També es manté el mirador, aprofitant les noves vistes que ofereix el parc fluvial.

Nucli vertebrador. Es dona continuïtat al sistema de places que existeix a l'entorn amb diferents accesos a l'edifici. Obrint un espai interior es permet generar nous recorreguts des de  l'exterior cap l'interior.

Orientació. L'edifici està orientat per intentar que la majoria d'obertures quedin protegides de la radació solar directa,
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