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Eixos del centre de Creació  
 
 
 
 
 
 
Contribució al desenvolupament de la dansa 
 

El centre ha de respondre a les necessitats dels  professionals de la dansa i del 
territori. Ha de ser un lloc de desenvolupament personal i col·lectiu, en el que l’accés i 
la participació sigui la base per poder créixer. L’eix principal que pot desenvolupar el 
futur centre és el de la recerca i la creació interdisciplinària.  
 
 
Centre cultural de proximitat 
 
Pensem que la nau de dansa ha d’estar connectat amb l’escena catalana, espanyola i 
internacional. 
 
 
Obert a públics diversos 
 
Concebut com a centre de creació, cal que s’hi puguin fer presentacions públiques de 
projectes. 
 
I que cobreixi també la necessitat d’obrir diàlegs i poder crear espais de 
participació. 



· Primera aproximació al Pla d’usos del Centre de Creació de Dansa                               28 d’abril de 2008 

 

Pla d’usos 
 

 

 

 

 

 

La particular ubicació de l’espai de Creació de Dansa, sobre la biblioteca Francesc 
Candel, ens ha conduit a la reflexió següent: 

Cohabitar, compaginar i contemporitzar dos móns a priori  tan diferents pot oferir 
possibilitats enriquidores per a ambdós. 

La biblioteca espai pel coneixement, l’oci,  el silenci i el recolliment individual. L’espai 
de Creació de Dansa, moviment, música, convivència grupal,… 

Podem possibilitar amb la biblioteca sinèrgies que ens afavoriran a ambdós. D’una 
banda la planta baixa de la biblioteca disposa d’uns serveis que no cal que 
multipliquem: la sala de conferències, el vestíbul i el bar.  

De l’altra, la biblioteca pot ampliar la seva especialització en motor, amb 
l’especialització en dansa, en arts del moviment i/o arts escèniques. 

Així mateix, els usuaris de la biblioteca, conviuran amb una realitat que, altrament, els  
seria forània, essent l’inici de noves complicitats. 
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Característiques globals de la reconversió 

 

Aprofitar la llum natural. Sensació d’amplitud, de circulació de l’aire, de les idees. 

Aïllament de so. 

Espais neutres, models oberts que permetin flexibilitat i variabilitat 

Internet, servei de connexió, a tot l’edifici. 
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1. Espai de benvinguda 
 

1.1 Recepció : 5 m2. 

Recepció càlida, visible. Volem que les persones se sentin a gust quan entrin al centre 
de creació. Un espai de recepció és imprescindible: Tan per a atendre al públic que 
aniran a veure una presentació, com per als col·lectius o persones que vulguin 
informar-se del centre.   

 

1.2 Lavabos públics: per a homes, dones i  minusvàlids 

 

 

2. Sales de treball 
 

2.1 Sala gran de 16m. x 16 m. x 10 m d’alçada 

Espai que permet fer residències tècniques, presentacions de treball en procés. Que 
es pugui convertir en un plató per a fer enregistrament d’imatge de manera tradicional 
(rodatge de vídeo, per exemple) però també per instal·lar sistemes de captura de 
moviment amb múltiples càmeres, per fer provar elements escènics que impliquen 
alçada, per fer processos de recerca de el més variat i obert possible 

Equipat amb la tècnica que requereix l’escena contemporània, llums amb barres 
motoritzades, sistema de vídeo i espai per projectar, so i fàcil accés d’ escenografia.  

Amb un altell per a cabina tècnica, que no quedi aïllada ni acústicament ni visual.  

Possibilitat de càmera fosca i permetre l’entrada de llum natural. Tractament de l’aire i 
manteniment de la temperatura.    

Amb grades retràctils i mòbils. 

Capacitat per a poder per a fer presentacions en públic (màxim 150 persones). 

Utilitat:  

Espai per a cursos o activitats que requereixin d’un gran espai practicable per a la 
dansa.  
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Espai per als darrers processos de producció (assemblatge de la coreografia, més els 
elements tècnics) i també per acollir residències basades en l’experimentació. 

Espai pensat per a poder acollir públic, per a fer presentacions, conferències, per a 
mostrar treballs en procés.  

 

2.2 Sala mitjana de 10m x 12m. (A) 

Espais de treball polivalents. Tant perquè els artistes puguin treballar, com per a fer 
classes diàries. Espais de recerca i espais d’assaig, de creació.  
 

2.3 Sala mitjana de 10m x 12m. (B) 

 

2.4 Sala petita de 8m x 6 m.:  
Sala de dimensions més petits. Útil per assajar, per treballs audiovisuals, noves 
tecnologies, so. De moment, no tenim una definició clara, ja que la utilització l’acabarà 
decidint el projecte artístic.  

 

 

3. Magatzems 
 
Magatzem per material tècnic de l’espai i amb un espai mínim per a guardar tot tipus 
de coses. No per guardar grans escenografies. Amb rentadora. 3m. x 4m. 
 

 

4. Espai tècnic 
Espai per petites reparacions, assemblatges,… 3m. x 4m. 

 

5. Muntacàrregues 
Per pujar petites escenografies, material tècnic i persones amb mobilitat reduïda. 
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6. Vestuaris 

 
6.1 Vestuaris col·lectius per donar servei a les tres sales d’assaig. 

6.1.1 Vestuaris dones: amb capacitat per a 6 persones. Amb 2-3 dutxes, 
lavabos i wc. i taquilles. 

6.1.2 Vestuaris homes: amb capacitat per a 6 persones. Amb 2-3 dutxes, 
lavabos i wc. i taquilles. 

6.2 Vestuaris individuals 

6.2.1 Vestuari individual, amb dutxa, bany i wc. (A) 

6.2.2 Vestuari individual, amb dutxa, bany i wc. (B) 

 

7. Espais de Gestió (Oficines) 
 

7.1 Oficines de l’equip de gestió del Centre de Creació 

Un espai obert diàfan d’oficines pel personal d’administració i gestió del centre de 
creació. Que inclogui un petit espai d’arxiu. Amb capacitat per a  4-5 persones.  

7.1.1 Despatx individual per direcció  

7.1.2 Despatx col·lectiu per al personal d’oficina ( 4-5 persones) 

7.1.3 Magatzem material oficines 2m x 3m.  

 

7.2 Espai d’oficines en residència i viver d’empreses 
 
Habilitar un espai de 3 d’oficines petites – tipus viver d’empreses. Per a poder acollir 
les produccions en residència, projectes de gestió independents que necessiten un 
entorn pròxim de suport. Dotats d’ordinadors i impressora.     

7.2.1 Despatx per a projectes convidats 3m. x 2 m. (A) 
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7.2.3 Despatx per a projectes convidats 3m. x 2 m. (B) 

7.2.4 Despatx per a projectes convidats 3m. x 2 m. (C) 

 

7.6 Sala de reunions 

Sala de reunions per a 12-15 persones. 

 

8. Espais col·lectius 
8.1 Espai social 4m. x 10m. 

Espai còmode principalment per a ús intern. 

Espai de sofàs, cuina i frigorífic ( no pensat per a cuinar, però per escalfar menjar,  
més tipus càtering). Ens l’imaginarem com una saló menjador “cuina- americana” amb 
una taula gran per a poder seure i menjar.  
 
Espai que crea relació entre totes les persones que estan treballant en el centre, 
gestió, administració, artistes estiguin relacionats.   

 

9. Informació addicional. Espais de 
referència 
A continuació relacionem uns quants espais que ens semblen interessants per com 
estan resolts arquitectònicament: 

 

Siobhan Davies Studios : http://www.siobhandavies.com   

Siobhan Davies Studios és un espai independent amb recolzament de l’Arts Council que desenvolupa actibitats 
molt diverses: classes i workshops per a professionals, exhibicions, conferències per el públic en general, 
lloguer d’espais per a companyies. Un centre de recerca amb una edifici reconvertit que ha guanyat un premi 
d’arquitectura BAF. 

The Place : http://www.theplace.org.uk   

The Place és un centre de dansa contemporània integral. És seu de d’estudis de Grau superior, 
postgraus i màsters, té un teatre i sales de recerca i creació. Destaca pel nou edifici amb unes 
instal·lacions excel·lents.  

………………………………………………… 
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Dance Ireland : http://www.danceireland.ie/  

Centre de recursos per a la professió de dansa. Disposa de sales d’assaig i recerca. S’hi fan classes 
diàries i és seu de projectes educatius entorn les escoles i la comunitat veïna.  

 ………………………………………………… 

Centre Choréographique National Montpelier Langedoc -Rousillon : 
http://www.mathildemonnier.com 
Direcció: Mathilde Monnier. 
 
Es un dels 19 centres coreogràfics francesos. És un centre referenciat per la 
seva  política de producció d’ espectacles, capacitat d’ acollida en residència de 
creadors i, sobre tot, pel plantejament de la pedagogia professional. 
 
  …………………………………………………… 
 
 
P.A..R.T.S (The Performing Arts Research and Training Studios), Brussel·les  
http://www.rosas.be 
Direcció: Anne-Teresa de Keersmaeker 
 
Des de la fundació del centre, la coreògrafa Anne-Teresa de Keersmaeker ha 
fet de PARTS l’ escola modèlica en formació dels bailarins de contemporani. 
 
  …………………………………………………… 
 
 
Le Fresnoy  (Studio national des arts contemporains), Turcoing – França. 
http://www.le-fresnoy.tm.fr 
Direcció: Alain Fleischer 
 
Le Fresnoy és un centre de creació d’arts plàstiques que acull en 
residència i en producció a artistes internacionals. Les condicions de 
treball òptimes pels nous llenguatges plàstics s’han aconseguit gràcies a 
una encertada intervenció arquitectònica en l’espai. 
 
  …………………………………………………… 
 
 
Le LIFE  ( Lieu international des Formes Emergentes) en Saint-Nazaire, 
França: http://www.lelife.org 
Direcció: Christophe Wavelet 
 
És un espai que ocupa una antiga base de submarins. Està dedicat a la 
creació emergent i  está fonamentat en una adaptació a las limitacions 
de l’espai. Sorgeix d’una bona reflexió espaial d’ un espai hostil. 
   
  …………………………………………………… 
 
 
 
Charleroi Danses , Bruselas-Charleroi. Bèlgica : www.charleroi-danses.be 
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Dirección: Col·legiada i es denomina Quator (Michelle Anne de Mey, Thierry de 
Mey, Pierre Droulers i Thierry Thirion) 
 
Es el centre coreogràfic de la comunitat valona de Bèlgica. Té dos epais en 
antics espais fabrils a Brussel·les i a Charleroi. El més interessant 
és la Raffinerie de Brussel·les. És un espai que acull sales d’assaig, d’exhibició, espais 
de treball i oficines. 
 
 
  …………………………………………………… 
 
 
NONA, Nachelen, Bèlgica: www.nona.be 
 
Direcció: Marleen Decabooter 
 
És un espai de treball i exhibició a les afores de Brussel·les. Té una 
base d’ autegestió important, però l’ús que li donen a l’ espai es molt 
interessant. 
 
 
  
 
  …………………………………………………… 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


