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Previsió virtual per on anirà 
creixent l’estructura (càlcul 
previ de l’espai)

espai punt de trobada, 
activitat col·lectiva del 
Teler Cooperatiu

tancament en contac-
te amb l’exterior, alt 
requeriment de confort i 
aïllament

espai públic poc 
apropiat, intentar 
fer l’entrada una 
mica més amable

espai públic 
no apropiat

espai punt de trobada, 
activitat col·lectiva del 
Teler Cooperatiu

espai punt de trobada, 
per altres enitats col·lec-
tives del barri

espai aula de formació, 
principis d’activitat for-
mativa en l’ESS (activitat 
especialitzada)

tancament en contac-
te amb l’exterior, alt 
requeriment de confort i 
aïllament

Previsió virtual per on anirà 
creixent l’estructura (càlcul 
previ de l’espai)

espai públic apropiat, 
creació d’espais d’ombra

s’aprofita l’estructura 
que posteriorment servirà 
per un mòdul, però en 
aquest cas serveix per 
acomodar l’espai públic

espai intermig, sense un alt 
nivell de confort i convertible 
en espai exterior o espai inte-
rior (segons els requeriments 
de l’activitat a dur a temre)

espai públic amb vege-
tació definitiva (intentar 
que siguin del mínim 
manteniment)

espai públic tractat per-
manentment, urbanitzat 
com a plaça

tancament en contacte amb 
l’exterior, alt requeriment 
de confort i aïllament (exte-
riror - perla activitat)

l’espai públic es va 
apropiat amb un caire 
més definitiu i elements 
vegetals permanents

tancament exterior, que 
recobreix tot l’espai 
habitable (exterior- espai 
intermig)

estructura que sosté la 
pell exterior sense alta 
exigència de requeri-
ments de confort

OPAC, 
exterior-interior
intermig-interior

TRANSLÚCID, 
exterior-interior
intermig-interior

TRANSPARENT, 
interior-intermig
intermig-exterior

FORJAT EXTERIOR, 
exterior - interior

ESPAI PÚBLIC, 
el contacte 
amb el terra

FORJAT INTERIOR, 
interior - interior

LES BESTIDES, 
lleugers 
modular

DIFERENTS SISTEMES D’AGREGACIÓ, 
d’una forma modular, 

de peces molt petites a de grans dimensions

MÀXIM CONFORT A 
L’ ACTIVITAT

no hi ha espai públic apropiat

MÀXIM CONFORT A 
LES ACTIVITATS

s’apropia espai públic, on es 
creen zones d’ombra, 

espais exterior d’estada 
mínimament protegit

MÀXIM CONFORT A 
LES ACTIVITATS

apareix l’espai INTERMIG, un 
espai que no té un comfort 
màxim i reservat per fer-hi 
activitats més col·lectives,

espai que pot actuar com a 
exterior o interior en funció 

de la època de l’any

ESTAT ACTUAL: 
CONNECTAT A LA XARXA

l’aigua per escorrentia super-
ficial es porta  a la xarxa i des 

d’alla s’evacua

ESTAT DESITJAT: 
DESCONNECTAT DE LA XARXA

l’aigua, amb un paviment drenant 
s’acumula en pous,

no es torna a la xarxa,
i s’aporfita per fer algun tipus 
d’activitat o es retorna en el 

terreny

CREAR LA 
MARCA

ARTISTA LOCAL

on hi hagi una activitat 
econòmica que formi part 
de la xarxa productiva del 

Teler Cooperatiu

ELS ESPAIS INTERMEDIS

ESTRATÈGIA DE CONFORT

A mida que van passant fases, es creen espais intermedis de manera que es confon l’exterior amb l’interior dels 
edificis.

ESTRATÈGIA DE L’AIGUA EL SIMBOLISME
DESCONNECTAR DE LA XARXA LA MARCA D’UNA ECONOMIA COOPERATIVA

Mirar bé els paviments drenants de l’espai públic per emmegatzemar l’aigua i utilitzar-la com a recurs o simple-
ment filtar-la al subsòl.

Estructurar i consolidar la marca del Teler Cooperatiu d’Economia Social Solidària que ja existeix al Vallès. Po-
sar-la en valor. Contactar amb artistes locals que li posin èmfasi.

ESTRATÈGIA CONSTRUCTIVA I CONSOLIDACIÓ DE L’ESPAI

ESTRUCTURA DE MÒDUL PETIT I REPETITIVA

Permet poder crèixer per totes direccions

Quin tipus de sistema s’ha de fer servir?ESTRATÈGIA CONSTRUCTIVA
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Molt lleugrer + Fàcil abast + Autoconstrucció.

PELLS QUE ES PUGUI AFEGIR A AQUESTA ESTRUCTURA

Depenent dels requeriments de les activitats l’estructura es revestirà amb una pell o amb un altra tipus.

01 | PERLA D’ACTIVITAT

Mòdul que permetrar començar a dotar d’ACTIVITAT l’espai

Estirar les necessitats que reclama l’espai i donar llocs per desenvolupar l’activitat.IMPLANTAR UNA ACTIVITAT A L’ESPAI

02 |ESPAI URBÀ - Apropiació

Permet la dinamització de l’espai més enllà de l’activitat específica que s’hi vol dur a terme.

03 | NECESSITAT D’ACCIÓ CONSTRUCTIVA

Es va consolidant l’edifici i l’activitat existent, estenent-la al barri i al centre de Sabadell.

Un cop l’activitat ha començat i s’ha anat 
consolidant, els espais necessitent agafar 
una forma més permanent.

LLINDAR DE CONSOLIDACIÓ D’UN ESPAI

CONFORT ACTIVITAT ESPAI PÚBLIC ENTITATS
· ALT (dins les caixes) · COL·LECTIVA (com 

espai de trobada)
· POC APROPIAT · POQUES (bàsicament 

el Teler Cooperatiu)
· ALT (dins les caixes) · COL·LECTIVA (com 

espai de trobada + 
algun curs formatiu)

· APROPIACIÓ (es 
comencen a crear llocs 
d’estada al seu entorn)

· ENTITATS DE BARRI 
(el Teler Cooperatiu 
com a gestor i AAVV 
Centre,...)

· ALT (dins les caixes)
· ESPAI INTERMIG 
(semi-exterior)

· COL·LECTIVA (espai 
trobada + cursos 
formatius)
· PRIVADA (empreses 
cooperatives)

· ESPAI PÚBLIC TRAC-
TAT (urbanitzat i amb 
vegetació)

·  ENTITATS DE BARRI 
+ EMPRESES COOPE-
RATIVES

CONFORT ACTIVITAT ESPAI PÚBLIC ENTITATS CONFORT ACTIVITAT ESPAI PÚBLIC ENTITATS


