
PLANTA BAIXA     02 

1- Retirada taps de les 
potes de les cadires  

2- Aixecament terra tècnic a 90º.

3- Rotació cadires, blocs de 
5 cadires. 

4- Tancament del terra 
tècnic. 

5- Obertura dels seients.

e  v  a   t  e  m  p  o  r  a  l  d  u  r  a  n

NOU   CAN   PAU

SISTEMA DE BUTAQUES DE LA SALA POLIVALENT

BIBLIOTECA I EQUIPAMENT CULTURAL A SÚRIA

Creació d’un nou equipament públic de caracter socio-cultural. Ubicat a la parcel·la número 22 del carrer Salvador 
Vancell. Via principal de començ, restauració i circulació tant peatonal com rodada. 
Com a punt important de la parcel·la es troba davant de la plaça majar de la vita. la plaça Sant Joan. A la part poste-
rior consta la parroquia de Sant Cristofil al carrer de Sant Antoni Maria Claret. A 200 metres. Tenim la prada muni-
pial d’autobusos punt molt important per al poble per a la comunicació amb les ciutats i pobles propers.

Actualment la biblioteca municipal de Súria consta d’uns 150m2 per a consluta i una petita zona d’estudi més una 
zona d’arxiu molt mínima d’uns 50m2. 
Se situa en una zona més alllunyada del centre, poc accessible per a les persones amb movilitat redu”i”da i les 
prestacions (d’activitats extraescolars, xerrades, conferencies. etc) són molt mínimes a falta d’espai i prestacions.

Amb la nova biblioteca i centre cívic, la idea principal es millorar aquestes prestacions. dotant al poble d’un nou i 
mes modern equipament per a tots els públics, ja sigun 
grans. joves o petits. La nova sala polivalent també donara 
un caracter més social i donara la portunitat de tenir al poble un espai públic per a qualsevol tipus d’activitat. 
Audicions amb l’Escola Municipal de Música. conferencies de l’alcaldía. teatres. o activitats per als més petits.

La biblioteca constara de 4 plantes amb diferents espais:

ZONA DE LECTURA DE REVIST ES    135 m2   
 
SALA D’ACT ES POLIVAL ENT   270 m2

      
ZONA D’ EX POSICIÓ I INOFR MACIÓ   110 m2

   
BAR/CAFETERIA      100 m2

   
ZONAINFANTIL      120 m2 
  
ZONA D’ ESTUDI I TR EBALL    300 m2

 
ZONA DE CON SULTA     345 m2

 
ZONA D’OFICINA I ADMINISTRA CIÓ  180 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA   3040 m2

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL    2900 m2

E: 1/100   EL PROGRAMA

Amb aquesta solució garantitzem la 
creació de diferents espais en la sala 
polivalent. Espais mixtes amb el con-
trol de l’aixecament de les cadires o la 
divisió de diferents espais. 
Segons l’hora del dia es pot veure com 
la llum i l’ambient de la sala es molt 
diferent i dona molt de joc  per a mol-
tes idees i activitats.

VISTES INTERIORS SALA POLIVALENT (DIA I NIT)


