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EQUIPAMENT CIVICO-FORMATIU
Equipament destinat a la formació 
relacionada amb l’Economia So-
cial i Solidària. També com espai 
de trobada d’entitats.

PORTA CÍVICA 
Relació de la Pl. Vallès amb 
la Pl. Clavé.
És l’espai d’accés que sera 
més utilitzat per la ciutadania.

PORTA ESCOLAR
Relació de l’escola ‘LA TRAMA’ 
amb la PL. CLAVÉ
Espai que donara suport a l’en-
trada i la sortida de l’Escola

EQUIPAMENT PRODUCTIU
Incubadora d’empreses 
cooperatives
Espai on conviuen diferents 
despatxos i espais comuns 
per activar aquest nou tipus 
d’economia en solidària.

EQUIPAMENT PRODUCTIU
Taller / Recursos compartits
Espai diàfan on poder realitzar 
activitats de manofactura 
relacionades amb les empreses 
que formin part de la xarxa de 
la cooperativa (ja tinguin la seu 
en la incubadora o no).

ESPAI LLIURE COL·LECTIU
Aquest espai lliure interior, s’interpreta 
com una extensió del propi edifici on 
poder realitzar-hi reunions i habilitar-hi 
una zona de càrrega i descàrrega per la 
logística dels recursos (tant d’entrada com 
de sortida).

ESPAI LLIURE PÚBLIC
Relaciona els dos equipaments
Es concep amb una zona d’estada 
central més tova, i una part peri-
metral més dura, destinada a la 
ciurculació.

PORTA LOGÍSTICA
Relaciona l’equipament productiu 
amb la Carretera de Terrassa
Facilita l’entrada, la parada i la 
sortida de transports rodats, 
facilitant-ne la gestió i logística dels 
prodductes.

PLANEJAMENT VIGENT: INCONVENIENTS

PLANEJAMENT PROPOSAT: AVANTATGES

PLANEJAMENT PROPOSAT: ELS NOUS PARÀMETRES D’ORDENACIÓ

ESPAI LLIURE RESIDUAL

Dificilment es farà servir el recorregut de l’es-
cola a la Carretera de Terrassa. L’espai lliure 
queda residual, en un espai tancat, creant un 
racó que podria arribar a ser perillós.

MALA INSOLACIÓ ESPAI LLIURE

L’equipament és la zona que té una millor inci-
dència de sol. L’espai públic és el que queda 
en ombra.

MALA RELACIÓ AMB L’ENTORN

Només és fa creïble la porta educativa. La si-
tuació de l’equipament no potencia la relació entre 
les dues places i difícilment un vianant anirà des 
de l’espai públic a la crta de Terrassa (via ràpida).

COMPLICADA PARADA LOGÍSTICA

La situació de l’equipament no és la més òp-
tima pensant en els problemes logístics, en 
el cas que es tingui la necessitat de descarre-
gament de mercaderies amb transport rodat.

UNA FAÇANA DE RELACIÓ

L’equipament només té una façana important 
d’interacció amb l’espai públic. Les altres són 
mitjeres. No s’incentiva l’activitat.

ESPAI LLIURE DE PAS

L’interacció entre les dues parts de l’equipa-
ment a les mitjeres, incentiva que l’espai pú-
blic sigui sovint atravessat i ple d’activitat.

CONFORT LUMÍNIC

La part de menys insolació se la queda l’equi-
pament, i l’espai lliure queda més espai insolat.

MILLOR RELACIÓ AMB L’ENTORN

Les portes comencen a funcionar. La reducció 
de les dimensions de la longiutd de l’equipament 
acosta les dues places, i l’equipament posat al 
sud li dona credibilitat a la porta logística.

POSSIBLE PARADA LOGÍSTICA

L’equipament inferior fa  creïble una parada 
ràpida per descarregament de mercaderies 
(encara que ràpida, sense massa lloc per l’es-
tacionament).

DUES FAÇANES DE RELACIÓ

Es desdobla l’equipament, ocupant dues de 
les mitjeres, per incentivar dos fronts d’acti-
vitat i evitar espais residuals

ESPAI LLIURE D’ESTADA I DE PAS

Apareixen dos tipologies d’espai lliure. Un total-
ment públic amb dues façanes d’activitat i un espai 
central que ben tractat pot ser d’estada, i un d’inte-
rior (de gestió col·lectiva amb l’equipament).

CONFORT LUMÍNIC

Es priortiza que l’assoleiament el gaudiexi  
l’espai públic (sobretot la nova plaça). Però 
també s’intenta deixar els equipaments amb una 
bona incidència de sol.

BONA RELACIÓ AMB L’ENTORN

Les portes funcionen bé. Bona interacció Es-
cola-Nova Plaça. Bona interacció Pl. Vallès - 
Pl. Clavé (s’han acostat molt). Porta logística 
amagada a l’equipament.

CÒMODE PARADA LOGÍSTICA

Queden massa façanes mitgeres sense activi-
tat a l’espai lliure.

TRES FAÇANES DE RELACIÓ

L’equipament acaba desdoblat i amb tres 
façanes de relació (dues evocades a l’espai 
públic i una a un espai lliure ‘interior’). Es pot 
jerarquitzar el tipus d’activitat.

EQUIPAMENT PRODUCTIU: CENTRE D’INNOVACIÓ SOCIO-ECONÒMICA

CONTEXT TERRITORIAL:
El programa ‘Ara Coop’

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIACONTEXT VALLESÀ (Sabadell):
Ateneu Cooperatiu del Vallès

· Alt Pirineu i Aran
· Coòpolis Barcelona
· Barcelonès Nord
· Baix Llobregat
· CoopCamp- Tarragona

Aracoop és un programa marc de cooperació 
público-privada, promogut pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb la parti-
cipació de la Confederació i les Federacions de 
cooperatives i La Confederació empresarial del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·la-
boració de més de 100 institucions públiques i 
privades implicades en la creació i creixement 
d’empreses de l’economia social i cooperativa.

Amb l’objectiu d’ampliar la capacitat d’arribada 
al territori es creen 10 Ateneus Cooperatius in-
terconectats en xarxa i distribuïts a tota Ca-
talunya.

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de trobada, 
aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i 
transformació social per:

- Esdevenir un espai de referència al territori
- Visibilitzar l’economia social i cooperativa
- Fomentar la creació de noves empreses de 
l’economia social.
- Generar riquesa i ocupació de qualitat als terri-
toris.

QUINS SÓN ELS ATENEUS COOPERATIUS?

TELER COOPERATIU
Gestor de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Assessoria d’economia solidària i transformadora

Som un conjunt de persones, empreses i orga-
nitzacions que fem del treball cooperatiu, la co-
mercialització justa, el consum crític, les finan-
ces ètiques, les monedes comunitàries, la gestió 
col·lectiva i la distribució solidària, les arrels d’una 
economia democràtica, justa i sostenible.

Implusat per:
- Ajuntament de Sabadell (farà la coordinació)
- Concell Comarcal del Vallès Occidental
- XES (unió de Xarxes Locals d’Economia Social 
i Solidària de la comarca)
 - Can Capablanca (Sabadell)
 - L’Eina (Terrassa)
 - Doble Via (Sant Cugat)

L’Economia Social i Solidària  una altra ma-
nera de fer economia.  La conformen multitud 
d’iniciatives de producció, comercialització, 
consum i finançament que funcionen dia a 
dia sota lògiques més democràtiques, equita-
tives, solidàries i respectuoses amb les per-
sones, el medi ambient i els territoris que no 
pas les empreses capitalistes. Adopten la forma 
de cooperatives i altres empreses de propietat 
col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o 
usuaris/es), d’associacions dedicades al camp 
social o al desenvolupament local, de xarxes 
d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes 
de gestió comunal, de pressupostos públics 
participatius, etc.

CARACTERÍSTIQUES DE LES INICIATIVES 
D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

1. Donen primacia a la satisfacció de necessi-
tats humanes per sobre del lucre
2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de 
manera democràtica.
3. Estan compromeses amb el seu medi natural 
i social.

PROGRÀMA BÀSIC: CENTRE D’INNOVACIÓ SOCIO-ECONÒMICA

E. CIVICO FORMATIU: E. PRODUCTIU: TallerE. PRODUCTIU: Incubadora

· Catalunya Central
· Terres Gironines
· Maresme
· Terres de l’Ebre
· Vallès Occidental

És on es fomenten els cursos de forma-
ció relacionats amb l’ESS i s’assessora a 
les empreses de les diferents possibilitats 
d’instaurar-se. (També actua com a punt de 
trobada d’entitats).

És on es col·loquen els despatxos i espais 
de treball de les empreses. Disposant d’es-
pais privats per acada una d’elles i d’espais 
comuns per incentivar la relació entre elles i 
les sinèrgies.

Espais més diàfan que es farà servir de ta-
ller compartit, amb tot d’eines i recursos 
que les diferents empreses utilitzen, la pro-
pietat de les quals és compartida.


