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Planta distribució PB e: 1/200                                                             

Planta distribució P1 e: 1/200                                                             
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Alçat façana sud e: 1/200                                                             

Secció transversal e: 1/100                                                             Secció transversal e: 1/100                                                             Secció transversal e: 1/100                                                             

L'edifici que en els seus orígens 
ubicada l'antic hospital, s'integra 
en el conjunt amb la continuació 
de l'edifici de nova construcció, 
que tanquen i fan de façana al 
carrer Sant Roc, que és l'única part 
amb façana al límit de carrer.
Els dos edificis es connecten per la 
P1, amb una rampa que travessa el 
lloc que els uneix, i que aquesta 
unió està resolta fent una macla 
entre dels dos edificis, part del 
formigó tenyit de l'edifici nou, 
entra en el mur de paredat local 
amb la veladura vermellosa fosca, 
això en planta baixa, en planta 
primera es separen per deixar un 
pati d'instal·lacions, i aquesta unió 
es porta ja fins a coberta. Coberta 
que l'edifici nou en còpia la geo-
metria i la projecta en tot el seu 
traçat.
Es dóna una distribució adequada 
al programa proposat, però en 
definitiva són espais amplis secto-
ritzats de forma fràgil, per a 
poder-ne recuperar i canviar els 
usos en un futur.

 

Edifici 1(antic hospital)

PB

RECEPCIÓ.-    59,85 m2 sup. útil
LUDOTECA.-       69 m2 sup. útil
ESPAI INF.-    56,35 m2 sup. útil
NADONS.-           70 m2 sup. útil
SERVEIS.-       18,31 m2 sup. útil
SALA MAQU.-16,18 m2 sup. útil

TOTAL PB.-   289,69 m2 sup. útil

P1

SALA POLIV.-     36,73 m2 sup. útil
SALA SEMIN.-    61,92 m2 sup. útil
SALA SEMIN.-    56,60 m2 sup. útil
ZONA PÚBLICA.-84,67 m2 sup. útil

TOTAL P1.-       239,92 m2 sup. útil

P2

COWORKING.-        200 m2 sup. útil
WC.-                     12,91 m2 sup. útil
MAGATZEM.-          3,59 m2 sup. útil
NETEJA.-                2,24 m2 sup. útil
SALA REUNIONS.-20,26 m2 sup. útil

TOTAL P2.-               239 m2 sup. útil

TOTAL EDIFICI 1.-768,61 m2 sup. útil

Edifici A

PB

SALA EXPOS.-   166,50 m2 sup. útil
SALA D’ACTES.- 180,90 m2 sup. útil
ENTRADA.-          27,23 m2 sup. útil
VESTÍBUL.-           13,46 m2 sup. útil
RECEPCIÓ+WC.-    7,62 m2 sup. útil
CAMERÍ+WC.-       8,67 m2 sup. útil
SERVEIS.-             12,78 m2 sup. útil

TOTAL PB.-   417,16 m2 sup. útil

P1

SALA POLIV.-         28,64m2 sup. útil
SALA SEMIN.-       58,20 m2 sup. útil
TALLER MAN.-      90,40 m2 sup. útil
ZONA PÚBLICA.-   104,4 m2 sup. útil
SERVEIS.-             12,60 m2 sup. útil
NETEJA.-                 4,21 m2 sup. útil
MAGATZEM.-          6,68 m2 sup. útil
TERRASSA.-         103,75 m2 sup. útil

TOTAL P1.-       408,88 m2 sup. útil

P2

ZONA TREBALL.-      86,76 m2 sup. útil
SALA TREB.INTERN.- 50,85m2 sup. útil
SERVEIS.-                  13,53 m2 sup. útil
ZONA PÚBLICA.-       63,13 m2 sup. útil
TERRASSA.-              96,76 m2 sup. útil

TOTAL P2.-                 311,03 m2 sup. útil

TOTAL EDIFICI A.-  1137,07 m2 sup. útil


