
El solar

Diàleg

Públic

Integració

L'escletxa

Un llenç en blanc

Forma discursiva caracteritzada per l'intercanvi d'idees,
sovint contraposades i personalitzades generalment en dos subjectes

Relatiu o pertanyent a la societat, a la comunitat

Acció d'integrar o integrar-se.Procés amb què s'assimila
elements que són heterogenis

Clivell/obertura estreta entre dues peces.

El programa

Proposta
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CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA
Espai per al desenvolupament de la ciutadania

Cafeteria 95 m²

Espai per a la dinamització comunitaria
Vestíbul 85 m²
Tallers per a la ciutadania

Sala de reunions x1 (30 persones) 45 m²
Aula d'usos multiples x3 (30 persones) 95 m²
Aula taller cuina x1 (10 persones) 32 m²
Buc d'assaig x2 (5 persones) 43 m²
Sala activitats físiques x1 (30 persones) 32 m²

Espai de gestió
Espai administratiu (2 persones)

Vestíbul 100 m²

25 m²
Sala de màquines 40 m²
Espai d'emagatzematge 25 m²

Espai comú i de circulació
Circulacions 45 m²
Banys 50 m²

Sala d'actes polivalent (150 persones) 205 m²

Plaça Espai públic 200 m²

45 m²

Superfície útil 1.122 m²

Contexte
La falta d'inversió en el barri queda patent en la inexistència d'un espai públic capaç d'acollir les
necessitats d'una societat participativa. Amb el nou pla de millora urbanístic, es resol el problema
d'abandonament de la zona nord del barri incloent un nou equipament social com element de cohesió
físic i social vinculat a un element identitari del barri com és la Casa de l'Aigua.

Objectiu
L'objectiu del projecte és integrar aquest nou equipament no només des del punt de vista físic sinó
també des del punt de vista de la reactivació del entorn amb una diversificació d'espais i activitats,
augmentant la seua funcionalitat i creant sinèrgies que treballen amb altres punts del barri.

Estratègia
Amb un minuciós anàlisi de l'emplaçament, es projecta el nou equipament tinguent en compte totes
les preexistències per tal de potenciar tots els aspectes positius del mateix. Crear un nou element
integrat en el contexte del barri, sense deixar de ser una empremta amb identitat pròpia.

Forma de construir
Les formes i els materials d'intervenció es deuen ajustar als ja tradicionals de la ciutat respectant el
caràcter i peculiaritat de la zona d'actuació. A través de la tradició podem prendre l'experiència
contrastada, la expresivitat, la frescura..., però sense oblidar la modernitat de la que podem aprendre a
ser vanguàrdia, sense evadir-se de la veritable realitat.

SALA D'ACTES

TALLERS

FUNCIONALITAT

Un espai on poder acollir
nombrosses activitats amb capacitat
d'adaptació a qualsevol tipus
d'exigències espaials, amb un
aforament de fins a 200 persones.

Una societat participativa
amb un index d'aturament molt per
sobre de la mitjana i amb una
població extremadament envellida,
demandant un espai que aculla les
seues necessitats.

Es tracta d'un equipament
amb un funcionament molt discontinu
depenent de l'ús, sala multiple,
cafeteria o tallers. És una premissa
l'utilització de cada una de les
activitats amb independència de les
altres.


