
Entre els anys 2002 i 2005, es construeix un nou edifici per a l'ajuntament i la nova seu del Club

Muntanyenc Sant Cugat (CMSC). Ambdós edificis formen part d'un conjunt projectat pels

arquitectes Xavier Vancells + Franc Fernández + Carles Puig. A més, s'hi afegeix un rocòdrom i

una sala polivalent a la part posterior, pensada per a fer-hi activitats esportives relacionades

amb l'entitat.

L'any 2006, els castellers de Sant Cugat comencen a fer ús d'aquesta sala, anomenada Canigó.

El seu volum i superfície són addients per a l'activitat que desenvolupen. Des de llavors i fins a

l'actualitat, ha sigut un àmbit compartit amb equips de gimnàstica rítmica, els quals també els hi

és un espai favorable per a entrenar.

La sala Canigó s'ha consolidat com a local d'assaig dels "Gausacs" i és per això, que plantegen

la necessitat d'encabir-hi la seu social tenint en compte però, que s'ha de seguir compartint amb

una altra entitat.

El projecte consta de dues intervencions desenvolupades per fases i que afecten a sòl urbà

d'equipament i a sistema viari.

2. Reordenació urbana de l'entorn immediat:

- Accés directe des del carrer a la seu social
- Augment de la visibilitat de l'equipament des de la via pública
- Millora dels serveis de la secció d'escalada del CMSC
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1. Remodelació de l'espai interior:

- Millora de compatibilitat d'usos en planta baixa entre entitats
- Adaptació dels serveis existents a les necessitats actuals
- Ocupació d'una crugia en alçada per a encabir la seu social

ASSAIG EXTERIOR
(plaça de la Vila)

LOCAL SOCIAL
(Rbla. de Can Mora)

7 minuts

2 minuts
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