FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

REFORMA I REHABILITACIÓ DEL CENTRE CULTURAL CA N'ÀNGEL
(FEDER 2014-2020)

Actuació:

Reforma i rehabilitació d'edifici entre mitgeres per destinar-lo a
Centre Cultural Ca n’Àngel, entre el carrer Major 2, d’Enmig i
plaça Constitució des Mercadal.
Està previst el cofinançament d'aquesta actuació en un 50%
amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les
Illes Balears.

Promotor:

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Contractista:

ANTONIO Y DIEGO SA

Import adjudicat:

437.000,01 € (IVA inclòs)

Data d'inici:

16 desembre 2016

Termini d'execució: 1 any
Objecte de l'actuació:
- Es farà la rehabilitació integral i estructural de l'edifici Ca n'Àngel, situat a la cèntrica
plaça de la Constitució des Mercadal, per tal de destinar-lo a Centre Cultural, essent la
superfície total d'intervenció de 283,19 m2.

1

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

- En planta baixa (112,41 m2) hi haurà l'accés principal a través del carrer Major.
S'habilitarà un vestíbul amb lavabos i una oficina amb sortida al carrer d'Enmig que es
podrà utilitzar com a punt de informació cultural i centre de coordinació de les activitats
artístiques del municipi. La zona principal es destinarà a sala d'exposicions.
- En la planta primera (85,39 m2) la dependència principal també es destinarà a sala
d'exposicions la qual estarà habilitada per a audiovisuals.
- La segona planta (85,39 m2) es convertirà en una sala cultural complementària a les
inferiors i a on es podran realitzar tallers i altres activitats relacionades amb l'art i la
cultura.
- La comunicació vertical s'efectuarà mitjançant una nova escala de dos trams i un
ascensor. L'obra permetrà suprimir totes les barreres arquitectòniques per tal de fer un
centre cultural accessible per a tothom.
- S'adequarà l'aspecte exterior de l'edifici al caràcter estètic urbanístic de l'entorn en el
qual s'ubica l'edifici, mitjançant el redimensionat de les seves obertures en façana i el
tractament dels seus materials d'acabats.
- Es farà la coberta nova per tal de garantir l'aïllament adequat de l'edifici.
- Es dotarà l'edifici de les instal·lacions necessàries per el funcionament de l'activitat
cultural que es pretén.

Ajuda financera de la Unió Europea:
La Resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat de data 8 de juny de 2017
aprova la concessió d'una subvenció per l'import de 298.948,49 € (IVA inclòs) a
l'Ajuntament des Mercadal, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i
conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears, amb el
cofinançament en un 50 % a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020,
consistents en la reforma i rehabilitació del Centre Cultural Ca n'Àngel, immoble
catalogat parcialment i destinat a ús cultural.
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