
L A  B I B L I O T E C A
D’ARENYS DE MAR

CREIX

Dades  tècn iques  sobre 
l e s  necess i t a t s  de  l a  nova 
b ib l i o teca  i  l e s  poss ib les 

ub i cac ions
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El Calisay

Com escollir la millor ubicació 
per la futura biblioteca?

L’ actual biblioteca d’Arenys de Mar creix 
i necessita traslladar-se. L’ edifici que 
aculli la nova biblioteca ha d’acomplir la 
normativa del Mapa de Lectura Pública 
i els estudis de programació locals que 
se’n deriven adaptats al concepte de 
biblioteca pública del S.XXI:

•	 Comptar amb 1.600 m2 de superfície útil

•	 Ser	identificable	i	emblemàtic

•	 Ser accessible per a tothom

•	 Amb	màxima	visibilitat	interior-exterior

•	 Aprofitar	al	màxim	la	llum	natural

•	 Amb una gran zona d’acollida i trobada

•	 Oferir	una	àmplia	diversitat	d’espais	
segons	les	activitats	i	les	persones	
usuàries

•	 Ser acollidor, còmode i atractiu

•	 Ser	endreçat	i	flexible	

•	 On	sigui	fàcil	situar-se	i	trobar	allò	que	
busques

•	 Posant	en	equilibri	els	espais	de	relació	i	
els	de	tranquil·litat	i	silenci

Vols venir a informar-te?
Acompanya’ns els següents dies

Dies de consulta 

9-10-11 de Març 2018
Consulta	amb	urnes	fixes	al	Calisay
Consulta	via	digital	a	la	web	
http://www.arenysdemar.cat

Regidoria	de	Participació	.	Regidoria	de	Joventut	i	Infància	.	
Espai	Jove		Esplai	de	la	Gent	Gran.	Regidories	d’Educació,	
Gent	Gran	i	Drets	Civils	Pla	de	Transició	de	l’Escola	al	Treball	
.	Oficina	del	Defensor	del	Ciutadà	.	Espai	d’entitats		.	ANC	
.	Plataforma	per	la	Llengua	.	Aula	d’Extensió	Universitària	.		
Associació	de	Puntaires	.	Flor	d’Alba	Associació	Arenyenca	
d’Ajuda	contra	el	càncer	.	Associació	Fatiga	Crònica	.	Arenys	
viu	i	conviu	.	El	Banc	del	Temps	.	Coŀlectiu	Reset	.	Recolza

Dissabte 24 de Febrer 2018
Sessió	informativa
La	biblioteca	creix!
10:30	-12:00	al	Calisay

Dissabte 3 de Març 2018
Visita guiada
Possibles nous emplaçaments
10:30	-12:30	al	Calisay



Dades  tècn iques  sobre 
l e s  necess i t a t s  de  l a  nova 
b ib l i o teca  i  l e s  poss ib les 

ub i cac ions

1. Redacció	de	projecte	executiu	(entre	80	i	96	€/m2)*

2. Obres	de	rehabilitació	

1. Un	estudi	previ	de	viabilitat	(±	4.5€/m2)*

2. Trobar	noves	ubicacions	pels	usos	a	traslladar	i	
adequar-les

3. Un	pla	estratègic	i	econòmic	per	valorar	els	costos	i	
la	viabilitat	del	trasllat	dels	usos	actuals

4.	 Redacció	de	projecte	executiu	(entre	80	i	96	€/m2)*

5.	 Obres	d’adequació

1. Un	Pla	Especial	per	poder	ampliar	l’edificabilitat	i	
augmentar una planta, traient la coberta actual

2. Trobar	noves	ubicacions	pels	usos	a	traslladar	i	
adequar-les

3. Un	pla	estratègic	i	econòmic	per	valorar	els	costos	i	
la	viabilitat	del	trasllat	dels	usos	actuals

4.	 Redacció	de	projecte	executiu	(entre	80	i	96	€/m2)*

5.	 Obres	d’ampliació	i	adequació

1.600 m2 de superfície útil	(PB+P1)	
No es considera la	P2	com	a	possible	ampliació.
L’any	2017	s’hi	va	fer	obres	per	un	valor	de	355.161€	
per	adequar-la	als	usos	actuals

±1.350	m2	de	superfície	útil	(PB+P1+P2)	
Possible	ampliació	a	±1.813	m2 si es fa una planta més,
tot	i	que	la	superfície	constuïda	està	exhaurida	(POUM)

1.664	m2 de	superfície	útil	(PB+P1)
 Possible	ampliació	a	2.075	m2

De quina superfície disposa cada edifici per ubicar la futura biblioteca?

* Tots els preus indicats en aquest document són merament 
orientatius i requereixen estudis en detall. Referència: preus 

del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

Actualment	aquest	edifici	encara	no	té	ús	
assignat.	Està	buit.

Cau	Sant	Francesc	.	Creu	Roja		
Programa	de	Transició	al	treball	.	Junts	Autisme	.	
Aniol	sempre	amb	un	somriure	.	FEDAMAR	.	
Regidoria	de	promoció	econòmica

Regidoria	de	Participació	.	Regidoria	de	Joventut	i	Infància	.	
Espai	Jove		Esplai	de	la	Gent	Gran.	Regidories	d’Educació,	
Gent	Gran	i	Drets	Civils	Pla	de	Transició	de	l’Escola	al	Treball	
.	Oficina	del	Defensor	del	Ciutadà	.	Espai	d’entitats		.	ANC	
.	Plataforma	per	la	Llengua	.	Aula	d’Extensió	Universitària	.		
Associació	de	Puntaires	.	Flor	d’Alba	Associació	Arenyenca	
d’Ajuda	contra	el	càncer	.	Associació	Fatiga	Crònica	.	Arenys	
viu	i	conviu	.	El	Banc	del	Temps	.	Coŀlectiu	Reset	.	Recolza

Quins serveis i entitats haurien de ser traslladats per fer lloc a la futura biblioteca?

L’edifici	està	catalogat	com	a	bé	cultural	d’interès	
local.	S’ha	de	mantenir	la	volumetria,	façanes,	sistemes	
constructius	i	detalls	ornamentals	vinculats	amb	la	
tipologia	arquitectònica.

L’edifici	està	catalogat	com	a	bé	cultural	d’interès	
Nacional.	S’ha	de	mantenir	la	volumetria,	façanes,	
sistemes	constructius	i	detalls	ornamentals	vinculats	
amb	la	tipologia	arquitectònica.

De	la	part	valorada,	la	façana	està	protegida	
parcialment 

Quin nivell de protecció té cada edifici que influeix en les possibles modificacions?

Què caldria fer per traslladar la biblioteca a cadascuna de les ubicacions?

El Calisay Les Clarisses El Xifré


