LA COOPERATIVA
obj.- L ‘ explicació d’una idea que diversifiqui una solució en diverses escales.

PREMISES + REFERÈNCIES.
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espai apropiable
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QUINTA MONROY

material reciclable | FREITAG CONTAINER STORE

El projecte deixarà espai a possibles apropiacions dels
veïns de l’espai intervingut. Creant així, espais felixbles i
oberts al canvi constant.

És dotarà el projecte de material reciclat per fer les seves
intervencions, obtenint aquests materials de llocs pròxims.
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cIcle tancat
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PEOPLE’S SUPERMARKET

La operació serà tancada en si mateixa, obtenint tot allò
que necessiti del propi barri intervingut.

ecològic

|

KALKBREITE ZÜRICH

Els edificis del projecte seràn ecològics, reduïnt al màxim
l’impacte global de les seves petjades ecològiques.

PREMISES
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conectar persones
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LA TROBADA

espais apèndix

Mitjançant la intervenció unirem a la comunitat, acollint i
integrant a tots els veïns del barri.

La intervenció intentarà millorar aquelles mancances del
barri, seguint un seguit de premises. Aquestes premises
les relacionem amb diferents referents arquitectònics que
tinguin atributs similars.

|

HIGH LINE

conectar espais

Tota intervenció és farà en espais apèndix, entenent apèndix com a espai actualment en desús, estirpable del barri
sense que aquest sagni.
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SUPERLINKED

Mitjançant la intervenció, conectarem espais, actualment
separats, del barri.

LA COOPERATIVA

ENTITATS DEL BARRI

La cooperativa com ja hem dit, estarà relacionada amb
la alimentació. Per a això, necessitem matèria prima, els
aliments, i per tant la intervenció a escala gran estarà molt
relacionada amb la agricultura i la connexió d’espais mitjançant la mateixa.
Un cop collit els aliments, aquests se’n van directes cap
a l’escala distributiva, sense tractar de manera que siguin
més barats de comprar.
COL.LABORACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTES VEINALS
+
HORES DE TREBALL

Aquells aliments de menys qualitat de l’escala productiva i
el sobrant de l’escala distributiva, aniran cap a l’edifici principal de la cooperativa, on amb aquests sobrants és faràn
els plats del restaurant. Així doncs, el menú del restaurant
canviarà segons el dia.

ESPAI
+
MEMBRES COOP

A l’edifici principal hi haurà el restaurant, una escola formativa per a què els veïns siguin formats i incorporats per
a treballar en alguna de les diferents escales. També és
cedirà part de l’edifici a les diferents entitats del barri sense
espai, aconseguint així una millor relació ciutadans - cooperativa.

COOP
HORES DE
TREBALL
+
COL.LABORACIÓ
CONSTRUCCIÓ

INTERÈS

TURISTES

ALIMENT
SOBRANT

VEÏNS
POSSIBILITATS
DE FEINA
+
FORMACIÓ

El restaurant és nutrirà també d’altres aliments apunt de
caducar de peixeteries o carnisseries del barri, per a
poder complementar la varietat del producte oferit.
Tots els membres de la cooperativa estaràn obligats a treballar o col.laborar 4 hores mensuals, de tal manera que
és sentin membres de la cooperativa i que la cooperativa
no és en cap cas assistencialista.
És preten posar tantes ajudes com sigui possible per als
ciutadans del barri a tenir una alimentació equilibrada que
segueixi els principis de la piràmide alimentària. Però és
requerirà a canvi una col.laboració per part d’aquells que
la vulguin rebre, de tal manera que sigui un intercanvi, i no
promogui la inactivitat.

RECICLATGE
L’edifici de la cooperativa és situarà a Can Cuyàs, on
predominen naus d’un tamany adient per a assumir el
programa de la cooperativa , intentant així potenciar la
reactivació del poligon.
De la nau existent, s’extreurà o desmuntarà part de l’edifici, per a deixar espai a una plaça que relacioni i millori la
relació entre les entitats del barri i la cooperativa.
Amb el material extret, és construirà aquelles infraestructures necessàries per a les altres escales de la cooperativa, aconseguint així un mateix llenguatge constructiu en
els edificis vinculats a la cooperativa .

