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PLANTA PRIMERA
PLANTA 

ESQUEMES

i usos públics.serveis 
de zona la a cap bè o verticals, comunicacions de zona la 

arribant fins al vestíbul. Del hall surten dos possibles recorreguts, cap a 
porxo d'un través a realitza és baixa, planta en biblioteca a L'accés 

sectoritzar la barra de serveis i el vestíbul, de la resta de la biblioteca. 
permeten que mòbils d'envans sèrie una ha hi que a degut possible 

tenir activitat més enllà de l'horari habitual d'una biblioteca. Això es fa
a arribar pot que element un a com plantejada està barra Aquesta 

conferències. 
de sala la i d'exposicions sala la son com freqüent, menys d'ús sales 
les a i serveis al destinada la és Marroc carrer al dóna que barra La 

des d'on s'arriba a la zona infantil.

que permet la visibilitat però que no deixa sortir-ne el sorroll.
vidriat envà d'un mitjà per biblioteca la de resta la amb relaciona Es 

amb
públic, l'espai a cap volumètricament surt nens als dedicada L'àrea 

i 
alçada, d'on penja l'escala que comunica les dues plantes de l'edifici 

doble amb espai un trobem baixa, planta la de superior franja la A 

 la voluntat d'obrir-se cap a la plaça.

d'usuari, els treballadors de la biblioteca.
tipus altre un a cap enfocada està cas, aquest en que i tot baixa, 

planta la de la a similar manera de s'organitza serveis de barra La 

lectura.
de sala la i general fons de l'àrea per ocupada U, una i serveis, de 

La planta primera de la biblioteca està formada per una barra inferior

per l'ús que se li dona no necessita alts nivells de concetració.
revistes, es tracta d'una zona intermitja i fàcilment atravessable, ja que 

i diaris de l'àrea a destinada està baixa planta la de central zona La 
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12_Dipòsit documental
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PROGRAMA - BIBLIOTECA

1_Vestíbul

2_Sala d'exposicions

3_Sala de conferències

4_Àrea de diaris i revistes

5_Zona infantil

6_Sala d'instal·lacions

8_Àrea d'informació i fons general

7_Àrea de música i imatge

9_Espai de suport

10_Espai de formació

11_Zona de treball intern

14_Sala de descans

13_Serveis (per planta)

Superfície pb: 1076m
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PLANTA BAIXA
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