El Buit Productiu

17. EL PROCÉS
FASE 03 | PORTA ESCOLAR
Aquesta fase destina els seus esforços a l’espai públic. Obra una nova relació de la plaça amb
l’equipament escolar de la Trama.
CONTEXT
equipament que va consolidant el
seu ús, formació en economia social i solidària + ús cívic per entitats,
punt de trobada

En aquesta etapa l’activitat que s’ha anat desenvolupant catalitzada pels edificis es va consolidant, però no presenta molts canvis en
aquests. Van apareixent algunes perles d’activitat, però poca cosa més. La importància d’aquesta fase està focalitzada en l’espai
públic. S’obra una nova relació amb l’equipament escolar de l’escola la Trama, creant un nou focus d’interacció amb l’espai
afagint-li una nova capa social, potencial de transformar-se en usuaris.

ÚS (PROGRAMATIC)
EDIFICI CIVICOFORMATIU
PLANTA BAIXA
· ESPAIS DE TROBADA
(Fase1)
· BAR
(Fase1)

ESPAI LLIURE

EDIFICI INCUBADORA
PLANTA BAIXA
· DESPATXOS (perla activitat)
En aquesta fase es preveu que ja hi hagi
unes quantes empreses cooperatives formades i es va construint l’edifici incubadora.

· ESPAI TOU
(Fase2)

PORTA EDUCATIVA, relaciona l’escola la
Trama amb la Pl. Clavé, serà un espai molt
important a les entrada i les sortides de
l’escola. es preveu fer-hi una franja equipada
amb un mòdul de mobiliari urbà i vegetació
per facilitar les estades d’espera.

· HALL EXTERIOR
(Fase2)
· MITJERA VEGETAL
(Fase2)

· SALA D’ACTES
(Fase2)

· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVICO-FORMATIU)
(Fase2)

· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
(Fase2)
· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
(Fase2)

· PORTA CÍVICA (etzucac)
Es dona prioritat invertida on el vianant té el
màxim protagonisme, es tracta el paviment
per transformar-lo en plataforma única i
fer-lo interactuar amb la resta de paviment
‘circulatori’.

PLANTA PRIMERA
· AULES DE FORMACIÓ
(Fase2)

· PORTA ESCOLAR
Es crea una connexió amb l’equipament
escolar de ‘LA TRAMA’, és a part més
important d’aquesta fase, ja que crea noves
dinàmiques. Aquest espai ha de ser tant de
pas com amb punts estrtègics d’estada i
‘espera’ dels nanos.

DISSENY

DISSENY

EDIFICACIÓ CONSTRUIDA
TEMPORAL

EDIFICACIÓ CONSTRUIDA
PERMANENT

ESPAI LLIURE
CARRER DE RELACIÓ, espai que es deixa lliure, hi haurà les circulacións verticals de l’edifici
i pretén que sigui un espai que relacioni els dos
espais exteriors visualment (el públic amb el
col·lectiu de l’edifici).

· BAR
(Fase1)

· ESPAI DE TROBADA
(Fase 1)

· ESPAI TOU
(Fase2)

· SALA D’ACTES
(Fase2)

· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
(Fase2)

· HALL EXTERIOR
(Fase2)

· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
(Fase2)

· AULES DE FORMACIÓ
(Fase2)

· MITJERA VEGETAL
(Fase2)

· DESPATXOS (perla activitat)
Són uns mòduls que han de poder anar-se
transformant en el temps. Concretament
es van constuint en planta baixa, però en
fases posteriors, la planta baixa passarà a
ser la dels serveis comuns i aquests seran
transportats a plantes superiors. Per això és
col·loquen estratègicament, en els espais
que després es transformaran en comuns
‘tancats’ i aprofitaran tota l’estructura que
s’ha instal·lat per les perles d’acitivtat.

· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVICO-FORMATIU)
(Fase2)

USUARIS PRINCIPALS
·

TELER COOPERATIU
(Fase1)

· CAN CAPABLANCA
(Fase1)
· EMPRESES DE L’ESS
(Fase2)

PORTA CÍVICA, es reurbanitza amb
sintonia amb el nou paviment de la
plaça i en una plataforma única.

ESPAI FILTRE VEGETAL, es
comença a crear un espai
que serà l’encarregat de
recollir l’aigua de la coberta
de l’edifici futur.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
Es passa d’un terra segregat amb calçada i
vorera, per tenir una plataforma continua on
el vianant passa a tenir tota la prioritat incentivant la màxima relació amb la plaça Vallès
ESPAI QUE ES RESERVA
BUIT, propoer pas rodat de
càrrega i descàrrega.

· PORTA ESCOLAR
Al perímetre d’aquest espai es buscarà crear
un mòdul de mobiliari urbà + arbre (ombra),
per facilitar que la gent pugui esperar que els
nens surtin de l’escola.

GESTIÓ DE L’ESPAI
·

NENS DE L’ESCOLA LA
TRAMA
Aprofitant la nova connexió directe a
la plaça, es vol facilitar el seu us per
a aquests nens en hores puntals del
dia, o sinó un pas ràpid a la Plaça
Vallès.

DESPATXOS, en aquesta fase es preveu que
l’activitat de l’equipament civico formatiu ja hagi
format unes quantes empreses cooperatives.

· CONCESSIÓ AMB L’AJUNTAMENT (ENTITATS)
(Fase1)

La primera fase d’aquest edifici es col·loquen en planta baixa les perles d’activitat, posteriorment s’hauran de tranposrtar a la primera planta, però la seva
estructura quedarà, formant part de la planta baixa comuna.

· AJUNTAMENT GESTIONA ALGUNA PART?
(Fase2)

· ALTRES ENTITATS DEL BARRI QUE
SE’N PUGUI BENEFICIAR
(Fase2)

FASE 04 | EDIFICI INCUBADORA
L’edifici incubadora d’empreses cooperatives comença a consolidar-se com a activitat i es creen els
espais necessaris per gestionar els recursos comuns i compartits.
CONTEXT
Ens trobem en una fase on l’activitat empreserial cooperativa ja ha agafat cert gruix. És el moment que es consolida l’edifici
incubadora d’empreses cooperatives i es construeix una plata baixa de recursos comuns i compartits que està en relació amb
els dos espais exteriors que es relacionen amb l’edifici (tant el públic com el col·lectiu). De l’espai públic la part important que
es modifica és la façana del mateix edifici, bàsicament, els espais de circulació i d’estada que responen a l’edifici.

PLAÇA VESTÍBUL de l’estructurador principal
de l’edifici cívic, la Sala d’Actes, es deixa aquest
espai lliure per poder-hi fer determinades activitats que requereixin un paviment dur.

EDIFICI CONSOLIDAT

ÚS (PROGRAMATIC)
EDIFICI CIVICOFORMATIU
PLANTA BAIXA
· ESPAIS DE TROBADA
(Fase1)
· BAR
(Fase1)
· SALA D’ACTES
(Fase2)
· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
(Fase2)
· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
(Fase2)
PLANTA PRIMERA
· AULES DE FORMACIÓ
(Fase2)

ESPAI LLIURE

EDIFICI INCUBADORA
PLANTA BAIXA
· ESPAIS COMUNS (tancats)
Donen façana a la Plaça Clavé, són espais
tancats dimensions més grans que els
despatxos.
· SALA GRAN DE FORMACIÓ
· SALES PETITES DE REUNIONS O FORMACIÓ
· OFFICE-MENJADOR
· ESPAIS COMUNS (diafan)
Donen façana a l’espai exterior de l’equipament.
· CARRERS INTERNS
Són passatges per incentivar la relació entre
l’espai exterior públic i l’espai exterior de
l’equipament.
· TALLER
Lloc de recursos compartits de les empreses (maquinàries comunes)
· RECEPCIÓ ADMINISTRACIÓ
Gestionar espais i funcionament
· MUNTACÀRREGUES
Permetre circulació vertical
PLANTA PRIMERA
· DESPATXOS (perla activitat)
Passen a la primera planta on hi haurà
l’espai de treball individual de les empreses
cooperatives i un primer planteig d’espai
comú on hi hagi taules de treball.

· ESPAI TOU
(Fase2)
· HALL EXTERIOR
(Fase2)

PORTA ESCOLAR

· MITJERA VEGETAL
(Fase2)
· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVICO-FORMATIU)
(Fase2)
· CIRCULACIONS (davant l’edifici INCUBADORA)
Un cop posades les bases de la planta
baixa de l’incubadora, es crea un paviment
dur de circulació que connecti aquest carrer
amb el passatge que arriba a l’escola.
· FILTRE PB INCUBADORA (espais ombra)
En planta baixa, a les parts més opaques de
façana (que dona als espais tancats), s’hi
incorpora el mòdul que ja hi ha al perímetre
del apssatge de l’escola, per crear espais
d’estada i filtre en PB.
· PORTA CÍVICA (etzucac)
(Fase3)
· PORTA ESCOLAR
(Fase3)

DISSENY
EDIFICACIÓ CONSTRUIDA
PERMANENT

EDIFICACIÓ CONSTRUIDA
TEMPORAL
· ESPAI TOU
(Fase2)

· SALA D’ACTES
(Fase2)

· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
(Fase2)

· HALL EXTERIOR
(Fase2)

· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
(Fase2)

· AULES DE FORMACIÓ
(Fase2)

· MITJERA VEGETAL
(Fase2)

· ESPAIS COMUNS (tancats)
Són els encarregats de crear les direccionalitats dels carrers interiors que comuniquen
la planta baixa amb l’espai exterior públic i
l’espai exterior col·lectiu.

· DESPATXOS (perla activitat)
Són uns mòduls que han de poder anar-se
transformant en el temps. Concretament
es van constuint en planta baixa, però en
fases posteriors, la planta baixa passarà a
ser la dels serveis comuns i aquests seran
transportats a plantes superiors. Per això és
col·loquen estratègicament, en els espais
que després es transformaran en comuns
‘tancats’ i aprofitaran tota l’estructura que
s’ha instal·lat per les perles d’acitivtat.

· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVICO-FORMATIU)
(Fase2)

PROJECTE FINAL DE CARRERA

PAS RODAT, s’obra la connexió que permetra al
vehicle rodat atravessar la plaça i fer arribar els
serveis de logística (materials).
ESPAIS COMUNS, es troben en planta baixa, és
on s’hi troben els espais de relació principals, ja
sigui la cuina office, espas de relax i també una
sala per fer cessions conjuntes entre empreses.

· CIRCULACIONS (davant l’edifici INCUBADORA)
La pavimentació serà igual a la dels espais de
ciruclació perimetrals.

ESPAIS VERTICALS DE MOBILITAT, marquen
l’estructura bàsica de l’edifici i la seva distribució.
Busquen transparència per aconseguir traspassar visiualment l’edifici, sempre estan al costat
dels serveis.

· FILTRE PB INCUBADORA (espais ombra)
El mòdul que es busca és semblant al que ja
s’ha posat en el passatge adaptant-li les mides.
PORTA LOGÍSTICA, relació entre l’equipament
incubadora d’empreses amb la Carretera de
Terrassa, queda d’ús restringit a vehicles autortizats i amagat de l’espai públic.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
(Fase3)

· TALLER
Es posen en planta baixa i tocant a la mtigera, per donar una façana a l’espai exterior
col·lectiu i trencar la mitgera.

Igual que en la fase anterior

DESPATXOS, els despatxos ja han
passat a la planta superior, sent
l’espai privat personalitzable.

ESPAI LLIURE

· ESPAI DE TROBADA
(Fase 1)

USUARIS PRINCIPALS

EL VERD TOU, ja s’ha recuperat per complet
l’espai públic que ha de relacionar els dos edificis de l’equipament. Ha de ser l’espai encarregat d’incentivar aquesta relació.

DISSENY

· BAR
(Fase1)

· ESPAIS COMUNS (diàfan)
És un espai de treball/estada en planta
baixa diàfan, que pot ser més polivalent en
el seu ús, la seva importància recau en les
possibilitats que dona aquest espai sense
cap tancament (mantenir-lo lliure) i la relació
amb l’espai exterior col·lectiu.

PORTA CÍVICA

· PORTA ESCOLAR
(Fase3)

GESTIÓ DE L’ESPAI
Igual que en la fase anterior

ESPAIS LATENTS: REGENARACIÓ DEL CENTRE DE SABADELL
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