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El volum de comunicació vertical consta de dos
accesos diferenciats. Un de principal, de
caràcter públic, en relació a la plaça i
l'espai urbà. L'altre de servei, de caràcter
privat, que permet l'accès directe dels
llibres al magatzem i dels treballadors a la
zona interna d'administració.

Els volums de les sales polivalents situats
sota el sócol de la biblioteca, estàn
composats de manera que disposen d'un espai
servidor on es situa l'accès,
l'enmagatzematge, els lavabos i la sortida
d'emergència. El tancament d'aquesta part es a
base se vidre laminat amb un esgrafiat tipu
"U-glass" que el fa translúcid.
D'altra banda, els espais servits, es a dir
les própies aules polivalents i el bar, tenen
un tancament transparent, ja que es relacionen
directament amb l'espai urbá exterior.

2. Administració

3. Lavabos

6. Office

SUPERFÍCIE ÚTIL 256 m2

84 m2

4. Accés servei

5. Escales servei

7. Nucli instal·lacions

SITUACIÓ PLANTA

PROGRAMA FUNCIONAL I SUPERFÍCIES

6.34m

3.20m

SUPERFÍCIE NUCLI

ESQUEMA FUNCIONAL PLANTA BAIXA

ESQUEMA FUNCIONAL PLANTA ENTRESOL

Espai servidor

Espai servit

Servei a l'edifici

Servei recursos humans

La planta entresol es pot considerar una
planta de servei dins de l'esquema global de
l'edifici.
Els dos nuclis de formigó funcionen com a
nuclis d'evacuació en cas d'incendi, i com a
espai on es col·loquen les instal·lacions. El
fet de que n'hi hagin dos, situats en els
punts més céntrics del edifici, ja sigui en
planta com en alçat, fa que els recorreguts i
les seccions dels conductues es minimitzin.

La planta entresol en el volum d'entrada, dóna
servei al recurs humà del edifici, i a la
pròpia organització interna. Allà s'ubica
l'administració, l'office i els lavabos
privats. Aquesta, pel fet d'estar també
situada a la part central del volum, fa que
les distàncies a recòrrer pel personal tambè
es minimitzin.
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