T’EXPLIQUEM
EL NOSTRE PROJECTE
DE LA BIBLIOTECA?
Vine el 2 de març
a les 19.00 h

sala J.Mª Arnau del C.C. Calisay

Els edificis seran «propis,
independents, nets, blancs, clars,
decorats amb higiènica i econòmica
coqueteria, i presentant per dins i per
fora un aspecte estètic, gai, plaent
a l’ull»,
I no faltarà, temps a venir, qui faci
l’elogi d’allò que no és cap secret
per als qui, per amor, o per deure i
amor alhora, segueixen avui de prop
la vida de les biblioteques nostres: la
fidelitat vocacional del personal que
en té cura.»
El projecte de biblioteques
de la Mancomunitat de Catalunya,
Eugeni d’Ors, 1915.

TROBA TOTA LA
PROPOSTA SOBRE
LA BIBLIOTECA A:
www.arenysdemar.cup.cat

SEGUEIX-NOS A:
@cuparenysdemar

EL XIFRÉ

LA BIBLIOTECA
TRANQUIL·LA

LA BIBLIOTECA AL XIFRÉ
• Edifici singular, harmònic,
amb una estructura d’arcs de mig
punt i volta catalana.
• Els arcs de la façana de la planta
baixa, actualment opacs, es convertirien en grans obertures de vidre.
• Entorn elevat i relaxant, ventilat,
visible i amb vistes, lluminós, pacificat
de trànsit, envoltat de natura, amb
moltes possibilitats per activitats a
l’exterior (balconada, feixes...)
• Rodejat d’equipaments afins
com el Maragall, CAP, institut...
• La proposta inclou la planta baixa
amb semi-altells per crear espais
diferenciats, el primer pis amb tot el fons
documental i mantenir el Centre Espriu
a l’Edifici Sert, just al costat del Xifré.
• Possibilitat d’incloure les
porxades de la balconada com
sales d’estudi 24h, per exemple.

EL XIFRÉ VIU
DEL POBLE I PEL POBLE

LES ALTRES OPCIONS

• El Xifré és un edifici impressionant,
actualment desaprofitat i que reclama
un projecte integral que l’obri al poble.
Aprofitem el potencial de la biblioteca
perquè deixi de ser un lloc de pas
per ser un punt de trobada de
tots els equipaments propers.

Calisay

• El projecte inclou la instal·lació d’unes
escales mecàniques des de la Riera al
Xifré que resoldria la històrica mancança
d’accessibilitat a tota la zona.

Li falta harmonia arquitectònica, l’estructura
d’una biblioteca no hi encaixa de manera natural. Caldria enderrocar tot l’interior i fer-lo
nou.

Projecte de biblioteca en vertical, molt limitat
arquitectònicament,
sense entorn natural, obertures
limitades... la descartem totalment.
Clarisses

Proposem, enllaçant amb el seu passat de
servei a la comunitat, que les Clarisses sigui un
gran equipament de serveis a les persones
que inclogui Serveis Socials, Tallaferro, el Pla
de Transició al Treball (PTT), els caus, Junts per
l’autisme, Creu Roja...
L’edifici tal com és ara és molt compatible amb
els espais que necessiten aquests serveis i, per
tant, es podria respectar la seva estructura
original amb una reforma molt menys costosa i
agressiva que en el cas d’ubicar-hi la biblioteca.

