USOS i usuaris/es

NECESSITAT

COMPATIBILITAT

POLIVALÈNCIA

MUTABILITAT

TECNIFICACIÓ

ALTRES

cobreix les necessitats de St.Boi?

existeix un ús semblant a St.Boi?

permet més d'un ús a la vegada?

pot generar usos associats?

cal molta infraestructura?

més criteris

Mínim, privat, sobretot per teatre
amateur (res per a dansa, circ..)

Formació

TEATRE I ARTS
ESCÈNIQUES

Creació

Espai d'assaig

Exhibició

Fort històricament

Només per a teatre, i no local. Cal
Ninyo, petit per alguns actes. Can
Massallera està sempre ple.

Permet més d'un ús (cine,
conferències, fi de curs,...)

Formació

Falta.

No hi ha gairebé res

Debat sobre si cal o no.

Creació

Falta. Residència d'artistes

Exhibició

Falta. Cinema no comercial, V.O.
Sales d'exposicions

Cines existents. Proposar canvis
programació

Falta.

N'hi ha, però l'accés és difícil.

Il·luminació, so, projectors,
estructures (circ), climatització,
aïllament acústic, camerinos,
magatzem. Sostres alts.

CULTURA I ART

Altres

ARTS
PLÀSTIQUES I
VISUALS

Genera xarxa amb altres usos.

No és gaire elevat.

Noves tecnologies de la
comunicació.
No hi ha grups perquè no hi ha
espais o viceversa?

Dins un espai polivalent (teatre),
només cal una pantalla.

Altres
Formació

MÚSICA

Creació
Exhibició

Falta. Sales d'assaig lligades a
Si que n'hi ha. Can Massallera no és
magatzem. Sala de grabació. Grups
còmode. La Capsula és privat i petit.
de percussió.
Falta. CONCERTS (espai interior)

Espais molt específics. Poc
compatibles.

No hi ha gaires espais.

Lloc molt acondicionat per percussió.

Condicionants similar arts escèniques.

Altres
Diables

CULTURA
TRADICIONAL

Espai magatzem. Assaig
música/figures (sostres alts).

Castellers

No hi ha grups perquè no hi ha
espais o viceversa?

N'hi ha però precaris.

Gegants
Sardanes
Reunió

USOS SOCIALS

ESPAI PER A
ENTITATS

Magatzem
Altres

ESPAI PER A
INFANTS,
ADOLESCENTS
I JOVES

Infants

Espai familiar (0-3 anys). Zones de
joc.

Adolescents

Espai per a joves (12-16 anys) tipus
casal.

Joves
Esplais i caus

No n'hi ha.

Són compatibles entre ells.

Espai per a joves, que ells puguin
definir, però amb alguna
dinamització.

Seu per a l'Esplai Greska.

Bar/cafè

TROBADA I
RELACIÓ

Espai públic

Banc d'aliments

USOS SOCIALS

ALTRES

Gestió

No es veu a l'Ateneu.

Menjador social
Classes de bicicleta

v

Fer acció social des de la cultura, no
fer assistència social.

