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PISTA ESPORTIVA

Consta dels següents serveis diferenciats:
Els propis tallers modulats segons l'estructura existent
Zones d'exposició.
Zones compartida de reunions.
Cooperativa.
Serveis, vestidors.
Biblioteca
Zona de lleure i descans (menjador)
Tallers amb maquinari compartit.

SALA COMUNITARIA-DESPATXOS

VIVENDA

Exposició

ESPAI EXPOSICIÓ

Consta dels següents serveis diferenciats:
Vestidors
Una sala de màquines
Una sala d'spinning
Una sala d'exercicis dirigits. Divisible en 3.
Coberta amb espai hidrotermal que consta de:
Una Sauna
Una piscina per a exercicis dirigits
Tres piscines d'hidromassatge a temperatures diferents.
Solarium
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LOCAL COMERCIAL

Consta dels següents serveis diferenciats:
Zona d'informàtica i accès a internet
Zona de prensa diària
Espai de lectura infàntil
Espai/cinema on es puguin organitzar lectures col.lectives o dramatitzades.
Sales d'estudi a diferents nivells.
Sala d'actes i aprenentatge

El gimnàs té accès compartit amb la zona de tallers d'artistes i artesans.

NUCLI ACCÈS

Els diferents serveis de la mediatèca s'ofereixen servidors del equipament docent i
cultural. Així la sala d'informàtica o de conferències poden esser emprades per
organs externs que ho requereixin.

GIMNÀS

b

La organització d'aquest espai serà a càrreg de la cooperativa, finalitat de la qual es
promocionar el producte artistic de Badia.

VIVENDA

Dona com a solució de coberta la piscina i un espai solarium i zona
d'estiraments/ioga.
També es crea una pista esportiva a l'espai públic.
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magatzem

Gimnàs

El taller com a organitzador de la trama interna del bloc.
Crea un espai corredor, que uneix usos. Que s'usa com a zona comuna de les
vivendes i que al mateix temps serveix d'expositor temporal dels artistes.

Entrega: 27 de Juny 2006

Els límits dels altres serveis es veuen doncs ampliats. Alhora que els límits de la
propia mediateca no acaba entre les seves parets, sinó que surt a l'exterior per
gaudir l'experiència de la lectura fora de les seves portes. Oferint zones de lectura
reposades i grades de lectura individual i comunitaria
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