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CENTRE D'ARTS CENTRE D'ARTS 

ESPAI PÚBLIC COBERT

horaria.

franja a quant en ampli més 

ús un doncs suposa descrita 

activitat La d'exposicions. 

zones dues amb 

comptar al ciutat la i barri 

pel com centre del directes 

usuaris pels tant obert 

programa un baixa planta 

en presenta nau Aquesta 

NAU 1 NAU 2 SALA POLIVALENT

dimensions considerables.

de lliure alçada amb elevat 

lliure superfície de Grau Nau: 

dimensions considerables.

de lliure alçada amb elevat 

lliure superfície de Grau Nau: 

hores de la tarda. 

les a sobretot concentrat-se 

recinte, del l'obertura 

tota durant activitat una 

permet que edats, diferents 

de públic d'un Concurrència 

lúdica i cultural del barri.

activitat absorvir a per 

potencialitat una presenta 

mateixa ella Tantmateix, 

centre. del explanada 

nova la i existent arbrada 

plaça la entre conneixó una 

esdevé Cub el sota L'espai 

dintre del centre.

programes diferents de 

necessitats les a cobertura 

donen també formació 

de aules Les nau. aquesta 

en dia el durant extensa 

més activitat una dóna 

d'Arts Centre del usuaris 

dels enllà més anar poden 

que serveis a com llibreria 

la i hall del L'ubicació 

dia.

del llarg al extensa franja 

una en ús un presentar 

podent barri, el tot de l'ús 

per oberta directament peça 

una inferior, nivell al siutat 

cobert públic l'espai a junt 

configura, i possibilitats de 

varietat gran una presenta 

Cub al primera planta 

en present programa El 

naus; Davant de l'Espai Públic; 

i barres diferents les entre 

connexió de Node Ubicació: 

planta primera.

en reservat i baixa planta en 

públic al obert programa un 

amb Hall, al Annexe Ubicació: 

diàfan.

espai gran d'un Possibilitat 

exteriors; perimetrals murs 

els perviuen Només Nau: 

de Joves.

Centre al i l'Hangar a suport 

de Programa polivalent; 

Ús referència; de element 

a com aïllada Peça Ubicació: 
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ANTIC PROGRAMA
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HANGAR
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ESPAI PÚBLIC II

SALA POLIVALENT

BAR
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