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ESPAI SOCIAL

Àmbit de trobada i reunió dels castellers. Espai obert al
públic però reservat als membres de l'entitat. L'horari i
funcionament el determinaran els mateixos usuaris.

El tancament vidrat respecte a la sala d'assaig permet
fer un seguiment de l'assaig sense generar molèsties per
xivarri.

Aquest està connectat amb la sala d'assaig per unes
escales annexes.

Superfície - 25,9 m2

Espai de pública concurrència que haurà de complir
les condicions específiques del sector, a més de la
normativa de benestar i salut públiques.

S'oferirà servei de begudes i menjar pre-cuinat o cuinat
in-situ, però cap manipulació que impliqui extracció de
fums.

L'horari de funcionament quedarà determinat per la
normativa vigent de la ciutat.

Superfície - 21,5 m2

Accés des de l'exterior a l'espai social. Es disposa de
mobiliari que estarà gestionat pel bar. Es planteja com
un espai de trobada i esbarjo.

S'habilita una zona per a l'aparcament de bicicletes,
transport predominant per a la majoria dels castellers.

Connexió directe al carrer mitjançant una rampa o a
les graderies a través d'unes escales.

Superfície - 95 m2

En ocasions, els castellers fan assaigs a l'exterior per a
mostrar la seva activitat i alhora, poder aplegar més
gent a unir-se a les pinyes.

Es planteja un espai públic d'assaig connectat amb
l'accés principal de la sala Canigó. A l'estar col.lindant
amb la zona d'escalada del Club Muntanyenc, es crea
una plaça semi-pública i pensada per a les dues
entitats.

Es construeixen unes graderies per a visualitzar
ambdues activitats. A través d'aquestes, es pot accedir
directament a la terrassa del bar dels castellers.

Superfície - 186 m2
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