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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

Un espai per compartir

08. Programa

L’edifici és un equipament concebut ara com a itinerari de relació, experi-
mentació, informació i intercanvi, entre espais polivalents dedicats a l’art i a la 

cultura amb moltes possibilitats de recorregut, parada i drecera. 

Aquesta és la identitat del conjunt que el situa com un equipament singular i 
que està implícita en la seva recuperació com a espai de referència d’un entorn 

urbà sense espais culturals atractius.

Exposició d’escultures - 315 m2

Exposició temporal - 465 m2

Exposició d’art local - 900 m2

Cel·les  d’exposició de quadres - 355 m2

Exposició temporal - 465 m2

La planta primera està destinada a exhibicions perma-
nents d’escultures. Un gran espai de doble alçada amb 
llum natural zenital.

Espai de gran flexibilitat que permet instal·lar càpsules 
amb multitud de formes i materialitats, tot per crear 
ambients ideals per a les exhibicions temporals.

Extensió curvilínia que facilita un recorregut cultural per 
l’interior de les naus d’exhibició i tanca el pati sud creant 
un oasi urbà. A més, serveix de refugi per un petit frag-
ment d’un element que cal enderrocar però no oblidar: 
el mur.

La planta baixa està destinada a exhibicions perma-
nents de quadres. Es tracta d’un espai més obscur il·lu-
minat amb la llum natural provinent de la plana superior 
i llum artificial per aconseguir l’atmosfera  més adient 
per cada situació. 

Espai de gran flexibilitat que permet instal·lar càpsules 
amb multitud de formes i materialitats, tot per crear 
ambients ideals per a les exhibicions temporals.

Laboratori d’art - 370 m2

Tallers - 370 m2

Co-working -  465 m2

Sala multifuncional -  780 m2

Sala d’actes -  180 m2

Cel·les  d’assaig musical - 355 m2

Co-working -  465 m2

Un gran espai diàfan i obert a tota la ciutadania per 
aprendre i ensenyar modalitats creatives de qualsevol 
classe.

A partir de les antigues cel·les de la presó es creen tall-
ers de petita dimensió, ideal per la interacció dels veïns 
per desenvolupar activitats creatives que requereixen 
espais més reservats o reduïts.

Un lloc en el qual professionals de tota mena estableix-
en contacte i conjuminen les seves competències creant 
sinergies. L’espai de Co-working ofereix espais moderns 
per a treballar, comunicar i intercanviar informació de 
forma dinàmica.

Una gran sala polivalent de doble altura amb capacitat 
per acollir grans esdeveniments - concerts, cerimònies, 
desfilades de moda, etc.- connectat amb el bar-cafeteria 
i un dels patis interiors de Sa Presó.

Un volum elevat sobre la nau d’accés principal conté l’au-
ditori, amb una capacitat aproximada de 100 persones i 
un gran finestral que permet contemplar la Serra de Tra-
muntana des de l’audiència.

Es disposen 16 locals d’assaig musical, entre 12 m2 - 20 
m2. Totes les cel·les estan perfectament condicionades, 
amb materials adaptats a la seva perfecta acústica i in-
sonorització.

Un lloc en el qual professionals de tota mena estableix-
en contacte i conjuminen les seves competències creant 
sinergies. L’espai de Co-working ofereix espais moderns 
per a treballar, comunicar i intercanviar informació de 
forma dinàmica.


