PROPOSTA D’USOS
PROGRAMA

Volumetria general

La nau Famosa serà la part central de la cooperativa. Per
tal que l’edifici sigui un espai relacionat amb els ciutadans,
és cediran espais a les diferents entitats del barri sense
espai, i s’obriràn dos grans espais en forma de plaça per a
poder realitzar diferents esdeveniments culturals.

A nivell de la cooperativa, serà l’espai on és col.locarà
l’administració, l’escola formativa i el restaurant.
D’aquesta manera aconseguirem la reactivació d’una
zona de Can Cuyàs, donant espai als veïns i apropant la
cooperativa a la ciutadania.
Per a dur a terme aquests canvis en l’edifici, el primer pas
serà obrir la nau, S’enderroquen els murs perifèrics de les
zones de l’edifici no administratives, creant així una permeabilitat de moviment en la nau.

PB+2

Tenint la coberta existent amb una altura lliure de 7m,
és proposa el desmuntatge selectiu de l’estructura per
a reaprofitar-la als altres edificis de la cooperativa,
donant així una relació visual als edificis utilitzats per la
cooperativa, otorgant-li una identitat al barri.
Com q ue l’espai restant és d’una gran dimensió, és proposa articular aquesta inmensitat mitjançant la coberta,
de manera que a més, és deixa perceptible el que havia
estat l’edifici abans.. La coberta separa les dues places de
la nau, una oberta a la ciutat i la horta existent, i una altre
tancada sobre si mateixa, més recollida.

Entremitg d’aquestes dues places i col.loquem l’edifici de la
cooperativa que servirà per a les classes pràctiques i com
a petit restaurant.
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Ha d’estar aprop de l’edifici existent, ja que és on hi aniran
els temes administratius i les classes teòriques. Així doncs,
és projecta un edifici que reconeix la modularitat existent
que hi havia a la nau, i que està tancat en si mateix, per tal
de separar allò públic de quelcom més semi-públic.

Entenent que el nou edifici ha de reconèixer el gest que
fa la coberta, s’elimina del volum aquelles parts de l’edifici que estan sota la coberta de la nau, deixant així dos
volums independents, un que s’utilitzarà com a restaurant i
l’altre que seràn les aules pràctiques.
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Administració cooperativa - Secretaria - Magatzem
Aules teòriques
Biblioteca - Espais entitats del barri
Restaurant - Cuina
Aules pràctiques

Restaurant
Elements servidors (lavabos - comunicació vertical)
Camí
Espais cooperativa - Entitats
Nova facana

