


Descripció de la proposta (3000 caràcters)



Justificació de l'adequació amb les bases (3000 caràcters)

Estimació dels costos d'impantació (1000 caràcters)

Deseu aquest arxiu en format PDF i envieu-lo per correu electrònic a 
concurs.espaisvius@mylist.upc.edu. 
  
Recordeu adjuntar també la memòria gràfica i la imatge per a la web.
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	Estimaci__dels__CdoL0sjkapcMLBZTa*sZcw: Dos fulles d’obra de fàbrica 40x3,5 metres (gero 10) – material i mà d’obra – 13.500 eurosObra de fàbrica per bancs (gero 10) – material i mà d’obra – 720 eurosPlanxa metàl·lica 6mm i chova – 380 eurosPlaca de leds de 2,5x15 metres – material i muntatge – 5.700 eurosSuport acer inoxidable bicicletes de Ø48mm x50 unitats – 750 eurosTotal del pressupost estimat: 21.050 euros
	Justificaci__de_Z1nc2TsgWNRAzan3R-FzVA: La proposta per aquest espai certament estratègic a l’entrada del campus Nord pretén com a objectiu principal marcar un canvi tant en la imatge com en la manera que la comunitat universitària el viu. Bàsicament aquesta zona, tot i ser un punt d’entrada, rebuda i d’accés a la biblioteca, el bloc A i l’edifici Omega, és un espai que les seves grans dimensions i la falta d’una activitat o element que promogui qualsevol ús,  fan que sigui només de pas sense més interès ni vida. El mur amb la seva tecnologia incorporada proposa de ser el motiu pel qual estudiants, docents i personal de la UPC donin la vida que aquest espai necessita, que es converteixi en un espai d’estada, de trobada, de moviment, un espai amable per compartir.El mur brinda una nova cara a la plaça, fent més agradable l’arribada al campus. La comunitat universitària s’hi acosta per veure quin és el missatge que el mur il·lumina, oferint un pàrquing de bicicletes al seu darrere.El mur és un vot a favor de la participació de tota la comunitat. No només en poder expressar-se a través d’ell sinó també sobretot en la seva execució i gestió. Serà convenient de programar el sistema de leds per a que s’adeqüi als missatges que s’escriuran en una plataforma o xarxa social. D’aquesta manera els estudiants entesos en informàtica podran posar a prova com a pràctiques el domini de la programació tant a l’inici com durant la vida del mur per mantenir la seva veu viva.La innovació recau en el sistema de programació i en el fet de difondre’s darrere la gelosia d’un gran mur que arribarà i serà visible per a tota la comunitat. Tot i que el projecte tracta només d’un gran envà en forma de tosca obra de fàbrica, és accessible per a tothom i integra uns sistemes en els quals pot participar tota la comunitat. El mur és la veu de la UPC.
	Descripci__de_l_Wu-Ti4ugz*zbfAxOlPBCiw: El projecte consisteix en alçar un mur que serà la façana que recull el gran espai i que amaga una pantalla de leds que donarà llum a la veu dels estudiants i de la universitat. Sota l’ombra del mur, les persones que formen part de la comunitat universitària, podran gaudir de la connexió Wifi incorporada al seu interior, així com veure en primícia la informació projectada. Arquitectònicament el mur suposa el tancament d’un gran espai, l’exposició d’un element senzill i tradicional. L’elecció del material ceràmic proporciona calidesa a la plaça i reflecteix el color de les façanes del davant. La textura del mur es tracta d’una manera innovadora, creant un joc de llums, ombres i transparències a mode de collage. La tradició del mur es transforma per acollir la novetat i originalitat suportant un panell de leds que emet missatges i un router wifi que facilita la connexió a la xarxa en aquest espai a l’aire lliure tan privilegiat. Els leds es col·loquen a l’interior de la ceràmica formant una retícula que funcionarà de pantalla, projectant mitjançant un sistema de programació els missatges que els estudiants escriuran en una plataforma o xarxa social identificats amb un hashtag, per exemple. Professorat, delegacions d’estudiants i la organització i direcció de la universitat podran notificar esdeveniments, recordatoris i anuncis. El punt wifi permet gaudir a l’aire lliure d’una bona connexió i seure als bancs a l’ombra que proveeix el mur. És una bona manera de relacionar-se i de reviure aquest espai, donant-li un nou ús que promogui l’activitat. Funciona també de teló de fons per a actes, actuacions, xerrades i concerts comptant amb il·luminació provinent del propi mur. El revers del mur conté elements per aparcar-hi bicicletes aprofitant l’espai que queda fins el límit de la plaça.El mur està format de dues fulles de ceràmica vista separades contemplant l’accessibilitat pel manteniment. Darrere la primera fulla hi haurà el panell d’il·luminació led, cada led s’introduirà dins dels forats de la gelosia formant una retícula per una precisa llegibilitat dels missatges. El led quedarà introduït al fons de manera que la pròpia ombra del forat n’incrementarà la intensitat i ho farà visible durant el dia. Al contrari del que suposa un mur – separar, ocultar – el projecte demostra que un element amb aquestes qualitats és capaç de transmetre, informar i expressar. El mur és la veu i el crit de les persones que pertanyen a la universitat. El projecte explica la voluntat de canviar el significat d’un element tan opac i fred com és un mur per donar-li la veu i la llum de les persones. El mur és veu, és llum i és canvi. S’espera que amb aquesta intervenció els estudiants s’involucrin i es relacionin, fent del mur un element en comú, una fita i un medi de difusió. Renovar l’ambient d’aquest espai tan clau al campus, fer-ne un espai de trobada i d’estada, un espai viu.


