
21

cap a peus | gener

anàlisi |El projecte de l’Harmonia, al detall | GFEMMA DE LAS HERAS

Des de L’Harmonia es va proposar una distribució d’espais
de l’edifici “C”, un edifici catalogat de quatre plantes
(planta baixa més tres pisos en alçada) amb una

superfície total d’uns 2.820 m2. Es va pensar una distribució
d’espais orientativa segons les necessitats tant actuals com
d’un futur pròxim. La superfície que s’ha assignat a cada espai
és aproximada, ja que encara no es disposa de la superfície
real de les plantes.

La planta baixa seria bàsicament el lloc de trobada. Aquí
s’ubicaria un punt d’informació (25 m2 ) i un espai per a les
cooperatives de consum (50 m2). A la mateixa planta trobaríem
una sala polivalent/teatre, amb un pati de butaques mòbils (150
m2) i aforament per a 100 persones, escenari (50 m2), camerino  
(50 m2) i magatzem/sala d’attrezzo (30 m2). També es crearia un
espai social, amb sala de lectura (150 m2) servei de bar i cuina
(40 m2) i magatzem (25 m2).

A la primera planta s’ubicarien les sales de treball de les
entitats i d’altres usuaris esporàdics, sis despatxos d’uns 20
m2 (alguns serien compartits per diferents entitats), una sala
de reunions de 30 m2, un espai de serveis (tipus copisteria)
de 20 m2, un espai de gestió de l’equipament de 
40 m2 i cinc sales polivalents de 30-40 m2. També s’ha cregut
convenient habilitar una zona àmplia de taquilles i
emmagatzematge.

La segona planta es dedicaria a espais més específics de
creació artística: dues sales polivalents de 20 m2 i una altra de
40 m2, així com dues sales taller (de 30 i 60 m2) i dos
magatzems (un de 80 i l’altre de 30 m2). Tant les sales
polivalents com els tallers podrien disposar d’envans mòbils per
poder adaptar l’espai a les diferents necessitats.

Finalment, a la tercera planta (la més petita de les tres perquè
és a sota d’una coberta inclinada) hi anirien quatre bucs
d’assaig musical (dos de 20 m2 i dos de 40 m2), així com una
sala d’enregistrament (40 m2), un espai multimèdia 
(40 m2) i  un espai de creació audiovisual (80 m2).

A tot això s’han d’afegir les zones comunes de l’edifici: lavabos, 
espais de neteja, passadissos i altres instal·lacions. Per últim,
s’habilitaria un espai exterior davant de l’equipament amb
l’objectiu de dur-hi a terme activitats a l’aire lliure: matinals
infantils o cinema a la fresca, entre d’altres. Seria convenient
que a l’hora de fer la planificació urbanística es tingués en
compte la necessitat d’aquest espai exterior, diàfan, d’uns 500
m2 aproximadament. Actualment s’està a l’espera de la
resposta de l’arquitecte en relació amb la definició dels espais
esmentats.
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La parada de L’Harmonia a la mostra d’entitats d’aquest any, a
l’esquerra. A la dreta, les naus de la Fabra i Coats, on s’ubicarà el
nou casal cultural i social. A baix, dues plantes de les tres que
tindrà el projecte d’ateneu social de L’Harmonia. / DAVID ROYO
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