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Es proposa potenciar el paper de la Placa d’Anna Frank , actualment molt deteriorada, ubicant-hi el nou acces

principal i proposant-ne la seva regularitzacio i rehabilitacio

Entorn d’ aquest nou acces se situen per una banda taquilles/foyer/sala de teatre i botiga/direccio per l’altra

facilitant la gestio directe.

La barra del bar es resitua connectant-la a un gran magatzem i el Salo s’organitza amb un banc perimetral, taules i

cadires al voltant d’ una tarima elevada, possible escenari d’actuacions musicals.

Amb la nova ordenacio dels espais es guanya una nova aula de musica per assaig del cor amb possibilitat de

connectar-se eventualment amb el Salo i ampliar-lo.
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COL.LABORADORS: Maria Manrique, Elvira Jimenez, arquitectes.

CONSULTORS: Ignacio Eskubi, estructures. Higini Arau, acustica. Tomas Seix, escenotecnia. IMOGEP, instal.lacions.
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Travessia de St. Antoni. Gracia. Barcelona
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m2

Ajuntament de Barcelona. Districte de Gracia.

Víctor Argentí.
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