El Buit Productiu: Planimetria

18. PLANTA GENERAL
DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA
EDIFICI CIVICO-FORMATIU
SERVEIS

En aquest edifici es recullen els usos relacionats amb les entitats
de barri que desitgin tenir un punt de trobada i tots els cursos
formatius relacionats amb l’economia social solidària.

DESPATXOS, perles d’activitat transformables i adaptables a les necessitats de cada
empresa (es transformen en el temps)

CIRCULACIÓ VERTICAL (amb
muntacàrregues)

PLANTA PRIMERA
Destinat a les diferents aules necessàries per a la formació sobre l’ESS. També hi
ha espais comuns de treball, per facilitar el treball fora de l’aula.
ESPAIS COMUNS
· Zona d’estada
· Zona de treball
· Serveis

(xx m2)
(xx m2)
(35 m2)

ESPAIS PRIVATS
· Aules de formació

ESPAI INTERMIG COMÚ DE TREBALL,
apropiable per les diferents empreses
que tenen la seva perla a la planta

(25 m2)
(35 m2)
ZONA D’ESTAR
COMUNA, amb
taules i sofàs

PLANTA BAIXA
És l’espai de barri, d’un caire més cívic, on poder venir a fer, desenvolupar, impartir
conferències al bar o a espais de trobada per a les diferents entitas del barri. és la
planta encarregada de relacionar-se molt directe amb l’espai principal de la Plaça
Clavé (davant del Hall).
ESPAIS COMUNS
· Bar
· Sala d’actes
· Vestíbul
· Espai Intermig

(95 m2)
(100 m2)
(40 m2)
(xx m2)

ESPAIS PRIVATS
· Espais de trobada
· Administració

SERVEIS /
MAGATZEM

AULES DE FORMACIÓ,
dels diferents cursos
(basats en l’ESS)

ZONA DE TREBALL
COMUNA, taules de treball

(24 m2)
(18 m2)

CIRCULACIONS VERTICALS
(amb escales), distribuides a dos
punts de la planta

EDIFICI INCUBADORA
Edifici destinat a dinamitzar la xarxa del Teler Cooperatiu i les empreses que en formen part, aportant a la ciutat noves dinàmiques
econòmiques basades en l’economia social i solidària.
PLANTA SEGONA
És l’extenció de la primera planta i els mateixos usos funcionals. Segueix sent un
viver d’empreses d’ESS on tenen la seva seu.
ADMINISTRACIÓ, amb doble barra
d’atenció al públic (una que mira a
l’entrada pels visitants i una que mira al
passadís pels usuaris).

PLANTA PRIMERA
Ens trobem l’activitat empreserial. Aquí cada empresa ja té el seu despatx i el seu
lloc de treball individual per desenvolupar la seva activitat econòmica.
ESPAIS COMUNS
· Serveis
· Espais Intermitjos

(35 m2)
(xx m2)

ESPAIS PRIVATS
· Despatxos/ Perles activitat

SALA D’ACTES, espai de dimensions més grans i estructural de
l’equipament

(24 m2)

BAR, dinamitza l’activitat de la plaça més
espontània

PLANTA BAIXA

VESTÍBUL, totalment relacionat
amb la plaça exterior, connectant
amb la sala d’actes

Es l’espai de relació entre les diferents empreses d’aquest equipament. Amb el
taller, es gestioenen els recursos compartits entre les empreses de creació, també hi
ha els espais d’office-menjador, sales de treball i la zona d’estar
ESPAIS COMUNS
· Sala de conferències
· Sala de reunions
· Offiece/Menjador
· Vestíbul
· Zona d’estada
· Administració
· Serveis
· Taller /Magarzem

SERVEIS

TALLER, la distribució dependrà de com la decideixin els
seus usuaris

ADMINISTRACIÓ
RECEPCIÓ a l’entrada
al costat del vestíbul
ESPAIS TROBADA, per
les entitas del barri

ESPAIS PRIVATS
(50 m )
(30m2)
(50m2)
(40 m2)
(xx m2)
(30 m2)
(35 m2)
(xx m2)

VESTÍBUL, entrada
principal a l’edifici
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ESPAIS
ESTRUCTURADORS

SERVEIS
MAGATZEM

CIRCULACIÓ VERTICAL,
escales d’accés a la
planta superior
ESPAI INTERMIG, apropiable per fer activitats
més dinàmiques

ESPAIS
TRANSFORMABLES

ESPAI COMÚ
ZONA D’ESTADA, amb una zona
amb sofàs i taules i una altra amb
taules per poder treballar amb grup.

OFFICE
MENJADOR

SALES DE REUNIONS, dues sales pensades per formació especialitzada de les
empreses o exposició d’idees.

ESPAIS
APROPIABLES

Espais fixes que estructuren els
Espais personalitzables i que
Espais que són comuns i es
espais de l’edifici (no canvien en el s’adapten a les necessitats de cada decideix consensuadament com
temps, es mantenen igual).
usuari (canvien en el temps).
s’aniran ocupant.

FASE 05 | REBLIMENT I PORTA LOGÍSTICA
La importància d’aquesta fase recauen connectar l’equipament a la carretera de Terrrasa per facilitar
l’entrada i sortida de recursos i reblir tot l’espai públic.
CONTEXT
GRAN ESPAI LLIURE I DUR, es reserva
davant del vestíbul princilal de l’edifici cívic, per donar resposta a diferents activitats
lúdiques i de les entitats que s’hi puguin
practicar.

En aquest instant, el funcionament de l’espai ja és el que s’havia programat des de l’inici. Només falta acabar de reblir les diferents parts dels espais que ha costat més d’expropiar per la resistència que tenen les parcel·les davant del canvi.

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

PLANTA BAIXA
· ESPAIS COMUNS (tancats)
(Fase4)

· BAR
(Fase1)

· ESPAIS COMUNS (diafan)
(Fase4)

· SALA D’ACTES
(Fase2)

· CARRERS INTERNS
(Fase4)

· RECEPCIÓ / ADMINISTRACIÓ
(Fase2)

· TALLER
Lloc de recursos compartits de les empreses (maquinàries comunes)

· HALL / ESPAI CIRCULACIÓ
(Fase2)
PLANTA PRIMERA
· AULES DE FORMACIÓ
(Fase2)

ESPAI LLIURE

EDIFICI INCUBADORA
· ESPAI TOU
(Fase2)

· HALL EXTERIOR
(Fase2)
· MITGERA VEGETAL
rebliment de la mitgera vegetal.
· CIRCULACIONS (davant l’edifici CIVICO-FORMATIU)
(Fase2)

· RECEPCIÓ ADMINISTRACIÓ
(Fase4)

· CIRCULACIONS (davant l’edifici INCUBADORA)
(Fase4)

· MUNTACÀRREGUES
(Fase4)

· FILTRE PB INCUBADORA (espais ombra)
(Fase4)

PLANTA PRIMERA I SEGONA
· DESPATXOS (perla activitat)
Passen a la primera planta on hi haurà
l’espai de treball individua de les empreses
cooperatives i un primer planteig d’espai
comú on hi hagi taules de treball.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
(Fase3)

· ESPAIS COL·LECTIUS
(de treball o d’estada)
Es preten crear uns espais diáfans on les
empreses que tenen despatx en aquella
planta decideixin com apropiar-se’n. Tant si
són llocs de reunió, de treball o d’estada.

· PORTA LOGÍSTICA
S’obra un passatge q la carretera de Terrassa (que connecta a través del pati col·lectiu
de la incubadora). Pretén ser la via que permet el transport de productes fets a l’espai.
La logística de l’entrada i sortida de béns.

DISSENY

EDIFICACIÓ CONSTRUIDA
TEMPORAL

s’obra una mica l’espai per
poder-hi encabir terrassa del
bar (i que quedi en cantonada per ser visible des de fora
la plaça i dins la plaça).

DESPATXOS, finalment l’edifici
acaba creixent amb un altre
pis de despatxos (acumulant
empreses cooperatives).

ESPAI LLIURE

· 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)

· MITGERA VEGETAL
Acabar de plantar tota la mitgera.

· ESPAIS COMUNS (tancats)
(Fase4)

· DESPATXOS (perla activitat)
Són uns mòduls que han de poder anar-se
transformant en el temps.

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

· ESPAIS COMUNS (diafan)
(Fase4)

MITJERA VEGETAL, finalment es colmata la mitjera
vegetal que serà l’encarregat
de donar façana a la plaça.

· PORTA ESCOLAR
(Fase3)

DISSENY
EDIFICACIÓ CONSTRUIDA
PERMANENT

VEGETACIÓ VISIBLE, es
busca que es vegi verd des
de la Plaça Vallès i el Passatge Clavé, per atraure a la
gent a la plaça.

TALLER, reservat a la última
fase, quan ja hi ha empreses
que tenen necessitat d’espais especialitzats i quan ja
es pot afrontar una despesa
conjunta de recursos compratits.

mòdul mobiliari urbà + espai d’ombra
vegetació, es busca dispesar dins de
l’espai intermig d’estada mòduls que
fàcin més comode l’estada a la plaça,
incentivar que la gent s’aturi (dins
l’espai drenant).

· CIRCULACIONS (davant l’edifici INCUBADORA)
(Fase4)

· 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.

· FILTRE PB INCUBADORA (espais ombra)
(Fase4)

direccionalitat de relació, aquestes
franges estructuren la direccionalitat de la
plaça i la relació entre els dos edificis, a
més a més, la modulació vé marcada per
l’estructura de l’edifici.

· PORTA CÍVICA (etzucac)
(Fase3)
· PORTA ESCOLAR
(Fase3)
· PORTA LOGÍSTICA
Preveure un espai dur, per poder fer entrar i
sortir els camions, tant com l’espai necessari per agafar les mercaderies.

USUARIS PRINCIPALS
· TELER COOPERATIU
(Fase1)
· CAN CAPABLANCA
(Fase1)

l’espai interior busca crear racons de relació
entre els ususaris de les diferents empreses, i
al mateix temps, amb l’arbrat acabar amagant
la mitjera dura del final.

GESTIÓ DE L’ESPAI
· CONCESSIÓ AMB L’AJUNTAMENT (ENTITATS)
(Fase1)

espai pensat de càrrega i descàrrega perquè
hi puguin estar temporalment camions descarregant mercaderia.

PORTA LOGÍSTICA, permetre el pas de vehicles
especialitzats de tramsport
de béns.

· AJUNTAMENT GESTIONA ALGUNA PART?
(Fase2)

· EMPRESES DE L’ESS
(Fase2)
· ALTRES ENTITATS DEL BARRI QUE SE’N
PUGUI BENEFICIAR
(Fase2)
· NENS DE L’ESCOLA LA TRAMA
(Fase3)

PROJECTE FINAL DE CARRERA

ESPAIS LATENTS: REGENARACIÓ DEL CENTRE DE SABADELL
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