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CENTRE CÍVIC
SA GORILA

ACTIVITATS DE LA SETMANA

DLL_ Ioga 3a edat

DM_ Taller de drons + visita al fab-lab

DIM_ Ioga 3a edat

JV_ Taller de drons + visita al fab-lab

DV_ Inauguració exposició "150 anys de barri"

DSS_ Mercat + sopar i cinema a la fresca

DG_ Mercat segona màBENVINGUDES

sala d'exposcions
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BAR RESTAURANT
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COMPLEX CULTURAL

SA GORILA

BAR RESTAURANT

CANET
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c/ Randa 35.3325.20

*

magatzem taller
a: 20'27m2

aula polivalent 1
a: 19'70m2

aula polivalent 2
a: 18'80m2 aula polivalent 3

a: 24'22m2

despatx direcció
a: 24'22m2

treball intern
a: 34'89m2

imp 3Dimp 3D

taller fab-lab
a: 263'68m2

dipòsit
documental
Biblioteca
a: 54'90m2

dipòsit documental
Arxiu
a: 22'20m2

sala de conservació Arxiu
a: 38'75m2

música i imatge
a: 48'32m2

*

*

*

fons general
a: 197'01m2

serveis
a: 24'57m2sala infantil

a: 125'26m2

sala d'exposicions
temporals
a: 385'88m2

àrea d'ingrés
sala d'exposicions
a: 88'48m2

serveis
a: 9'47m2

serveis
a: 9'88m2

servei
a: 4m2

magatzem logístic
Biblioteca
a: 16'75m2

*

direcció i gestió
Centre Cívic

*

Biblioteca, centre cívic, arxiu i altres espais 
per a la comunitat a l’antiga fàbrica de 
sabates Can Salom

Helena Cepeda Martín
Tribunal J. Ferrer, S. Serra, J. Urbano,  A. Frediani

e. 1/10
detall hidràulics i agregació

Paviment hidràulic original conservat a la vivenda de pricipi del s.XX. Es reutilitza al bar.
Els pavients de ciment de les naus mantingudes es conserven. 
Els ceràmics, situats a les zones nobles de la fàbrica estan malmesos, i no són aprofitables.

e. 1/10
detall hidràulics i agregació

N

p. 1
e. 1/200

7. SA GORILA. PLANTES, ALÇATS, SECCIONS (2)

Alçat carrer Randa, e. 1/200


