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escola de DANSA, sala d'ACTES i MEDIATECA 
a MANRESA       anna pericas arriola _ PFC 2013

/ espai públic (I)
urbanisme i arquitectura del paisatge06

PLANTA GENERAL DE L’ESPAI PÚBLIC _ e. 1/300

EDIFICI PÚBLIC EN UN PUNT DE TROBADA I CONNEXIÓ

El projecte de l’escola de dansa es troba en un punt clau de la ciutat de Manresa. Adjacent a una via rodada important com és la carretera de Santpedor, i al 
costat de les estacions d’autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’edifici es converteix en un punt de trobada i connexió, exercint alhora 
els papers de pol d’atracció d’activitat i potenciador de recorreguts i circulacions. Així, l’equipament públic permet que els ciutadans el creuin en un dels seus 
trajectes o que s’hi quedin a fer-ne ús, ja sigui de l’escola o de la part del programa oberta al públic, com ho són la cafeteria, la mediateca i la sala d’actes en 
el cas que s’hi representi algun espectacle. 

Per tal de respondre a a aquest doble caràcter de l’edifici s’han projectat espais públics de circulació i espais públics de trobada, fent ús del mobiliari urbà 
que s’adequa en cada cas. Els elements presents en l’espai que envolta l’escola de dansa són els següents:

BANC FLOR, Mansilla+Tuñón BANC BARANA, Albert Puigdomènech (MBM)

Utilització del banc BARANA com a grades/
seients de platea a l’aire lliure _ referència: 
projecte a Herzogenrath, castle Burg Rode.

BANC OTTO, emiliana design studio

LLUMINÀRIA BALTA, Patxi Mangado

BANC RAMLA, Jaume Artigues/Pere Cabrera

LLUMINÀRIA FUL, 
Jaume Artigues/Pere Cabrera

BALISA MOTA, aldayjover, arquitectos

LLEGENDA D’ELEMENTS URBANS DEL PROJECTE

banc FLOR, disseny de Mansilla+Tuñón

banc BARANA, disseny d’Albert Puigdomènech, MBM Arquitectes 

banc OTTO, disseny d’emiliana design studio

escocell RAMLA, disseny de Jaume Artigues / Pere Cabrera

lluminària FUL, disseny de Jaume Artigues / Pere Cabrera

lluminària BALTA, disseny de Patxi Mangado

balisa MOTA, disseny d’aldayjover, arquitectos

balisa empotrada a parament vertical (murs / graons)


