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Planta primera +18.00

PLANTA PRiMERA _ E 1/200 1000 10 25 50

RELACiÓ ViSUAL CONTROLAdA

Amb la finalitat de crear sales annexes a la plaça, es 

creen espais dotats d’una gran permeabilitat visual. 

No obstant, es controla aquesta permeabilitat tami-

sant la transparència dels diferents paraments que 

separen les peces de la plaça. 

PERMEABiLiTAT CONTiNUA

Es projecten divisòries transparents i mòbils, de ma-

nera que aquest espais es puguin obrir cap a la plaça i 

treballar conjuntament com un sol espai.

FLEXiBiLiTAT d’ORGANiTZACiÓ

La simplicitat i homogeneïtat dels espais modulats, 

donen gran flexibilitat i la possible adaptació espaial 

del interior amb petites modificacions.

EMBLEMATiTZACiÓ dEL FOYER/ SALA d’EXPOSiCiÓ 

El projecte adquireix l’intenció de crear un foyer-sala 

d’exposició que atragui el públic, i que alhora relaci-

oni les exposicions i les actuacions, tan amb el propi 

Ateneu com amb el poble de Sant Boi.

RELACiÓ ViSUAL

Amb el mateix objectiu, es crea un espai que relacioni 

visualment aquesta sala amb l’àgora cívica des d’un 

punt de vista diferencial.

Alhora, aquest espai pretén donar visuals de gran 

profunditat, tan del centre urbà, com al passeig fluvial 

del riu Llobregat.

SòCOL 

LA SALA COM A EXTENSiÓ COBERTA dE LA PLAçA

Es projecta aquesta sala com una própia extensió 

coberta de l’àgora o plaça cívica. Així mateix, es 

projecta una sala de gran relació visual amb la plaça, 

i se l’hi dona un caire urbà per transmetre al públic la 

sensació de continuar trobant-se al exterior.

CONdiCiÓ PLURiFUNCiONAL

El gran condiconant d’aquesta sala es la necessitat 

de funcionar com a espai polivalent, permeten tota 

mena d’actuacions, tan musicals com culturals. Així 

doncs, la geometria d’aquest espai permet el desem-

bolupament d’activitats que requereixen un espai de 

gran volum i alçada, sense condicionar extremada-

ment els paràmetres acústics necessàris per activi-

tats musicals. 

SALA POLiVALENT

SALA d’EXPOSiCiÓ
FOYER


