
CALABRIA 66 
TROBADA AMB ARQUITECTES. 11/10/2013 
 
Assistents: 
 
Calabria 66 (7) 
Julieta Duran, Cesar Reyes (de veí a veí), Silvia i Rosa (Triangle), Pepe Garcia i Josep Ena 
(Ferran Sunyer) i Pep Sala (AVV) 
 
Districte (6) 
Maxim Lopez (gerent Districte), Pilar de la Villa i Mariona Laviña (arquitectes redactors) 
Monica Vila (arquitecte Districte) Ricardo (tècnic Districte) i Irene Martinez (rel.públiques 
Districte) 
 
S'està fent ja el projecte executiu, que s'ha d'entregar el 20 de desembre. 
El Pla Especial Urbanístic està en aprovació provisional. 
 
Sobre l'edifici : 
-Es fa un repàs del que nosaltres vam demanar, per ordre de plantes: 
 
Sobre el soterrani : 
-Volen que els diguem l'ús dels magatzems (taller teatre, alimentació veí a veí) per les 
necessitats de ventilació que s'haurien de complir. 
 
Sobre planta baixa: 
- El tema més important és el canvi en els accessos: es proposa un ACCÉS UNIC però 
lliure, de tal manera que a banda i banda hi hauran les portes per accedir o a les oficines o a 
l'ateneu. Justificació:   
necessitat d'espai atenció al ciutadà i més facilitat de gestió. A més, en el dibuix que ens van 
ensenyar sembla que no hi ha APARADOR, doncs el vidre de façana té unes fustetes 
verticals per davant. 
- Reticencies en col.locar dinamitzador al final de l'entrada (no al principi) per tema possible 
bar encobert. Finalment es tindrà en compte. 
- 4 despatxos + 3 tallers + sala tal com vam dir. 
- Envà mòbil a sala principal no és possible sinó al final, donat que hi ha l'accés als serveis. 
- Equipament audiovisual no es contempla, per pressupost, donat que, a més, hi ha 2 sales 
comuns a la planta 1 (escola d'adults) de 60 i 40 persones, equipades per xerrades i per TIC 
respectivament. 
- Estudi nocturn que sigui a planta baixa. 
- Res de rocòdrom (crec que no ho entenen) 
 
Sobre teatre: 
- aforament 186 persones 
- Segueixen les finestres. Juren i perjuren que el sistema de lames acústiques funciona. 
- No fan cas del tema escenari-camerinos. En posen 2 a un costat i magatzem a l'altre. 
- Sobre temes tècnics, hi haurà un consultor que farà el projecte audiovisual bàsic 
- Cabina: reticències sobre l'espai de gravació (pel soroll, música, buc encobert, etc) En 
principi ho tenen dibuixat. 
- Ens pregunten què és la biga per al circ, on va i que els fem arribar una resposta. 
- Muntacàrregues: serà elèctric i el més gran i alt que puguin, procuraran fer-lo fondo. 
 
Coberta: 
- Hort urbà, moltes reticències, tant tècniques com d'ús (podrien entrar a les oficines de bsm 
i aquests posen el crit al cel) Al final preveuran un raconet amb aforament limitat (estan molt 
preocupats per les responsabilitats) 



 
 
I apart d'això, una reflexió que m'ha vingut al cap posteriorment: 
 
¿Qui voldrà entrar en un "edifici d'oficines de l'Ajuntament", donat que l'accés és únic? ¿els 

esplais o els joves? 
Si no podem posar cartells, pancartes, etc i no es veu nítidament l'interior de l'espai gran de 

l'ateneu, donat que el vidre té davant les fustetes, ¿qui se sentirà atret per entrar? ¿els 
veïns? 

Potser és un detall o una dèria meva, però allò que se'n diu el CAIRE d'un edifici potser té la 
seva importància. 

 
 
Finalment, quan enviïn plànols intentarem convocar una Comissió per començar la nova 
temporada i decidir què i com seguim. 
 
Salut 
Pep Sala 
AVV barri de Sant Antoni 


