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BAR - element catalitzador,
permanent, encarregat de dina-
mitzar l’espai púiblic espontani, 
lúdic i d’oci.

primeres APROPIACIONS de l’espai 
públic, aprofitant l’estructura de les 
caixes, que més tard seran untilitza-
des per transformar-se en edifici.

ESPAI TOU es poden començar a 
recuperar zones drenants (pensant 
amb els paviments que posteriorment 
tindran un paviment tou).

sala de teixit associatiu, ESPAI DE 
TROBADA, permet l’organització 
d’una activitat periòdica d’un col·lec-
tiu concret (Teler Cooperatiu).

ATZUCAC EXISTENT l’accés mantin-
dria la materialització actual: arbrat i 
segragació de la carretera i la vorera.

PORTA CÍVICA
espai de relació Pl Vallès - Pl Clavé 
en aquesta fase és l’únic espai d’ac-
cés de la ciutadania.

BAR - element catalitzador,
es consolida (augmentant-ne 
dimensions) i passa ser un ele-
ment important de l’edifici.
Catalitzador d’activitat 
informal, en cantonada, per 
fer-se visible de de la Pl. Vallès i 
continuant per la Pl. Clavé.

TERRASSA del bar,
situada en un pavi-
ment més dur, prepa-
rat per l’activitat.

primers DESPATXOS,
ja es comencen a situar les primeres empre-
ses d’economia cooperativa, es posen estra-
tègicament perquè la seva estructura es faci 
servir en fases posteriors pels espais comuns 
en planta baixa. Són elements perzonalitza-
bles i que muten al llarg del temps.

ESPAI TOU,
va creixent cap on està previst que es 
vagi consolidant, s’hauria de començar 
a garantir un espai d’ombra i estada 
(mobiliari urbà i vegetació).

ESPAI TOU,
que acabara transformant-se amb l’es-
pai col·lectiu de l’edifici incubadora

PLAÇA VESTÍBUL,
és l’espai públic que es relaciona amb el vestíbul de l’edifici, 
vol ser un espai que entri dins l’edifici (o l’interior surti a 
fora), està programat per ser l’espai on poder fer activitats 
que requereixin paviment dur (activitats populars, xerrades 
a l’exterior, cinema a la fresca,...).

MITJERA VEGETAL,
es vol relacionar un fons vegetal amb 
la sala d’actes / conferències i el hall 
d’entarda.

SALA D’ACTES I CONFERÈNCIES,
és un dels elements permanents i dinamitzadors de l’edifici, 
espai polivalent on es poden fer activitats relacionades amb la 
formació de l’economia social i solidària o d’altres relacionades 
amb les diferents entitats del barri

AULES DE FORMACIÓ,
són espais transformables i personalitzables, mòduls 
que canvien en llarg al temps i poden agafar diferents 
dimensions segons les necessitats i el que decideixin 
el seus usuaris (espais destinats a la formació d’econo-
mia social i solidària).

ESPAIS DE TROBADA, per entitats (primera 
planta) tenen una mateixa caracterització que 
les aules de formació, són espais que poden 
llogar les entitats del barri (amb concessions) i 
organitzar les seves activitats.

ESPAI INTERMIG,
es busca que pugui ser un espai exterior portxat en èpoques 
més caloroses i un espai tancat interior en les èpoques fredes 
(que es confongui l’espai interior i l’exterior).

FASE 01 | LA PERLA D’ACTIVITAT
Es comença a construir l’equipament més CÍVIC i de FORMACIÓ, per atreure la màxima activitat de 
la ciutadania al lloc.

CONTEXT

Ens trobem a la primera fase de la intervenció. És el moment de fer aflorar una activitat latent en el barri i poder-la arrelar a 
l’espai. Per això s’utilitza el que en diem ‘la perla d’activitat’. Un espai de trobada on el teler cooperatiu pot començar a treballar 
per anar elaborant el programa de tota la infraestructura associativa a crear i espaial. També es construirà el mòdul del bar per 
ajudar a catalitzar l’activitat espontània.

PLANTA BAIXA
· ESPAI DE TROBADA
Es l’espai on l’entitat interessada en dina-
mitzar l’espai pot començar a reunir-se i 
organitzar el treball. En aquest cas és on 
es pensaria com es vol crear aquest viver 
de cooperatives que incentivi l’ESS.Oberta 
també a ser un espai on altres entitats que 
ho demanin també hi puguin dur a terme la 
seva activitat.

· BAR
Espai vinculat a l’espai públic, és el que 
s’encarrega de catalizar una activitat més 
espontània de l’entorn del barri i els usuaris 
del nou espai públic.

· PRIMERES APROPIACIONS D’ESPAI 
LLIURE
Són espais que els usuaris van habilitant de 
l’espai públic, espais d’ombra.

· ESPAI TOU
Apareix un espai públic tou, es reserva l’es-
pai on es preveu que es transformi en espai 
d’estada i no de circulació.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
Es manté com a via d’entrada i PORTA 
CÍVICA que relaciona la Pl. Vallès amb el nou 
espai.

· BAR
Espai que no s’ha de poder canviar de 
lloc, ja que és un element estructurador i 
catalitzador de l’activitat espontània lligada a 
l’espai públic.

· ESPAI DE TROBADA
Són uns mòduls que han de poder anar-se 
transformant en el temps. Tant de dimen-
sions, com d’usos. Primerament serviran 
d’espai de trobada per organitzar diferents 
actuacions i un calendari per desenvolupar 
tot el programa.

· PRIMERES APROPIACIONS D’ESPAI 
LLIURE
S’utilitza la mateixa estrucutra amb les que 
s’han muntat els mòduls per poder-hi posar 
lones o altres elements per fer un espai 
públic més habitable.

· ESPAI TOU
S’hi poden començar a plantar algun tipus 
d’arbustives. o matollars.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
Es manté la urbanització actual (carretera, 
vorera, arbrat).

        · TELER COOPERATIU
        Som un conjunt de persones, 
empreses i organitzacions que fem del 
treball cooperatiu, la comercialització justa, 
el consum crític, les finances ètiques, les 
monedes comunitàries, la gestió col·lectiva 
i la distribució solidària, les arrels d’una 
economia democràtica, justa i sostenible.

· CAN CAPABLANCA
Casal independentista de Sabadell, dona 
suport al canvi d’economia i al moviment 
d’ESS.

·        CONCESSIÓ AMB L’AJUNTA-  
        MENT (ENTITATS)
L’encarregat principal de gestionar l’espai a 
través del suport de l’ajuntament hauria de 
ser el teler cooperatiu i can capablanca.
Definir quins espais tenen concessió:
- BAR
- ESPAIS TROBADA

FASE 02 | EDIFICI CIVICO-FORMATIU
Consolida l’espai desitnat a la ciutadania. Amb espais de lleure i oci, el bar i espai públic. Amb espais 
culturals, sala d’actes i espais de trobada per a les entitas. Amb espais formatius, aules de formació, 
centrades en formar en la innovació socioeconòmica l’ESS i dinamitzades per el Teler Cooperatiu.

CONTEXT

PLANTA BAIXA
· ESPAIS DE TROBADA 
(Fase1)

· BAR
(Fase1)

· SALA D’ACTES
És la sala principal on poder fer diferents 
actes, ja siguin conferències d’interès en la 
innovació socioeconòmica o d’altres més de 
culturals. Com també grans trobades de les 
diferents associacions.

· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
Amb l’edifici ja més consolidat es necessi-
tarà un element que administri les diferents 
activitats que es fan en els espais i les 
entitats que l’ocupen.

· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
Vestíbul gran davant de les sala d’actes. És 
un espai que vol relacionar-se molt estreta-
ment amb l’exterior. Sent un espai intermig. 
A l’hivern poder-se aillar de l’exterior, però a 
l’estiu obrir-se completament i formar part 
de l’exterior.

PLANTA PRIMERA
· AULES DE FORMACIÓ 
Són espais destinats a la formació en l’in-
novació socioeconòmica o s’hi imparteixen 
cursos. També és poden utilitzar com a 
sales de reunions.

PLANTA BAIXA
· DESPATXOS (perla activitat)
Primers despatxos d’empreses cooperatives 
que començen a generar l’edifici on s’hi 
destinarà l’activitat productiva pròpiament.

· ESPAI TOU
Es va fent gran, seguint respectant els 
espais que estaran destinats a estada

· HALL EXTERIOR
Al davant de la sala d’actes i connectat al 
vestíbul interior és vol crear l’espai dur, més 
gran de la plaça. On poder-hi desenvolupar 
certes activitas com podrien ser balls, 
teatres, concerts,...

· MITGERA VEGETAL
Al costat del hall exterior es vol crear una 
mitjera vegetal que també serà la vista prin-
cipal de la sala d’actes i conferències

· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVI-
CO-FORMATIU)
Es deixa un espai de paviment dur per 
poder-hi desenvolupar activitats com pot 
ser la terrassa del bar o allargar l’espai de 
circulació hall a l’exterior a l’estiu.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
S’estira i acaba connectant amb l’edifici 
incubadora

· BAR
(Fase1)

· SALA D’ACTES
És un altre espai estructurant de l’edifici, 
permanent en la seva situació i dimensions, 
que canalitza l’es activitats culturals organit-
zades.

· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
Espai de circulació que estrucutra les acti-
vitats de dins de l’edifici. S’ha de mantenir 
com diàfan per permetre diferents tipus 
d’acitivtat.

· ESPAI DE TROBADA
(Fase 1)

· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
També poden patir aquest canvi de dimen-
sions en el temps, regint-se amb el sistema 
estructural proposat.

· AULES DE FORMACIÓ 
Són uns mòduls que han de poder anar-se 
transformant en el temps. Tant de dimen-
sions, com d’usos. 

· DESPATXOS (perla activitat)
Són uns mòduls que han de poder anar-
se transformant en el temps. Són els que 
han de poder tenir més variabilitat, ja que 
algunes empreses poden necessitar més 
espai, però d’altres molt menys i aquesta 
transformació s’ha de poder veure en els 
espais de l’edifici i en la seva vida útil. Tant 
de dimensions, com d’usos. 

· ESPAI TOU
En aquesta fase, ja s’hauria de tenir una 
idea de quin tipus d’arbustiva es vol fer 
servir i algun tipus de mobiliari urbà per 
consolidar-hi l’activitat d’estada. Amb 
algun tipus d’arbre que pugui dotar aquests 
espais d’ombra.

· HALL EXTERIOR
S’ha de triar el tipus de paviment, que ha de 
poder estar en relació amb el de l’interior de 
l’edifici, i estudiar si val la pena de posar-hi 
algun tipus de tarima fixe o optar per les 
temporals. Aquest paviment dur ha de estar 
relacionat amb el destinat a circulació, però 
ser lleugerament diferent per marcar espai 
d’activitat o estada. 

· MITJERA VEGETAL
Triar el tipus de planta

· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVI-
CO-FORMATIU)
Utilitzar el material dur que es faci servir per 
l’espai de circulació.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
Estirar l’espai urbanitzat, però amb el mate-
rial que s’estigui fent servir amb la transfor-
mació de l’espai.

        · TELER COOPERATIU
        (Fase1)

· CAN CAPABLANCA
(Fase1)

· EMPRESES DE L’ESS
Les noves empreses que s’estan formant en 
aquest tipus d’innovació socioeconòmica 
de l’ESS

· ALTRES ENTITATS DEL BARRI QUE SE’N 
PUGUI BENEFICIAR
Trobar quines.

        · CONCESSIÓ AMB L’AJUNTA  
           MENT (ENTITATS)
        (Fase1)

· AJUNTAMENT EN GESTIONA ALGUNA PART?
Potser l’ajuntament ja hauria de gestionar 
alguna part relacionada amb l’ocupació i 
l’incentiu de creció d’empresa?

Aquí ens trobem que l’activitat organitzativa de la perla d’activitat ha donat els seus frutis. Aquest espai ja esta dinamitzat per els 
ciutadans del barri, amb espais d’oci i lleure com l’espai públic o el bar. També ens trobem amb espais culturals, on algunes enti-
tats del barri se’n poden aprofitar per organitzar diferents activitats. I finalment l’activitat formativa en l’innovació socioeconòmica 
ja ha començat, hi ha una oferta de cursos en la materia i una primer impuls per  ajudar a dinamitzar empreses cooperatives.
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