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PROGRAMA

A/Entrada a l’exposició

1 Coberta de teula a 2 aigües

2 Estructura auxiliar de fusta 

3 Vestíbul de l’exposició i recepció 65m²

4 Botiga 51m²

B/Biblioteca pública i de recerca

1 Coberta de teula a 2 aigües

2 Estructura auxiliar de fusta 

3 Biblioteca 110+120m²

4 Administració i recerca 50m²

5 Arxiu 72m²

C/Sala d’actes i restaurant

1 Coberta plana ajardinada

2 Vestíbul 45m²

3 Bar-restaurant 45+59m²

4 Sala d’actes 170m²

D/Aulari

1 Coberta transitable mirador

2 3 plantes de 3 aules flexibles 3x(43+50+40)-400m²

E/El claustre

1 Pérgola que marca el claustre i l’espai d’entrada

2 Coberta plana transitable d’entrada espai públic

3 Lames de fusta per protecció solar 

4 Escales vertebradores de connexió

5 Galeries d’exposició 132m²

6 Les ruines 144m²

EL PROGRAMA I EL CLAUSTRE
150

LES DUES DIRECCIONS DEL CLAUSTRE.

adaptar-se a lo existent

LES DIMENSIONS DEL CLAUSTRE.

el sistema estructural de vans

LA FUNCIONALITAT DEL CLAUSTRE .IMPLANTACIÓREFERÈNCIES

comunicació vertical: 

el mòdul de l’escala i l’ascensor

lluernari vertical: 

pas de la llum i les visuals

comunicació horitzontal: 

passatges i accessos als edificis

activitats de permanència:

zones de lectura, de trobada i galeries d’exposició

EL CLAUSTRE TRADICIONAL

com a espai per excel·lència de descans i reunió, 

vinculant les sales i activitats que el rodejen.

ELS CONTRAFORTS

el sistema estructural de vans col·laboren a 

l’hora de suportar l’empenta del terreny i per-

meten alliberar l’espai de ruines. El siste-

ma s’extèn fins a formalitzar tot el projecte.

“La galeria vincula entre sí una serie de cuerpos o 

dependencias diversas, dotándoles de una superior 

unidad, de manera que el organismo en su conjunto 

tiende a la introversión y todas sus partes recrean la 

integridad de ese núcleo íntimo en el que el edificio 

se contempla y mide el pulso de la vida cotidiana.” 

Carlos Martí Arís


