


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.



MEMÒRIA GRÀFICA 

Grup 1. Seqüència de ficció del desmuntatge de l’antena de telefonia mòbil instal∙lada al teulat de 

l’Edifici Omega, muntatge no informat a la Comunitat universitària. 

   
Foto real presa el dia 24 de novembre de 2016 
 

  
Desmuntat del recobriment per evitar l’impacte visual de l’antena, deixant al descobert una possible 
antena com la mostrada en aquesta recreació de ficció.  
 

  
Imatge de ficció de com quedaria l’Edifici Omega després de treure l’antena, tal com el coneixíem abans 
que la Gerència de la UPC realitzés la concessió de la instal∙lació de l’antena de telefonia mòbil.  
   



Grup 2. Proposta de la coberta sobre la plaça de les Constel∙lacions. Vista aèria. 
 

  
Aspecte desèrtic de la plaça de les Constel∙lacions (mirant de sud a nord). A data de 16 de desembre de 
2016 encara no hi apareix l’antena sobre l’Edifici Omega. Foto extreta de Google Maps*. 
 

 
Ficció de l’aspecte de la plaça amb la proposta d’aquest projecte. S’observa com quedaria una coberta 
de grans dimensions amb els panells votofoltaics en el teula de la coberta. També es veu la ficció de com 
quedaria el teulat de l’Edifici Omega substituint l’antena de telefonia mòbil actuals per panells 
fotovoltaics en tot el teulat (a realitzar en una segona fase no descrita en aquesta proposta). Foto 
extreta de Google Maps* 
 
* Per a les fotos extretes de Google Maps, s’ha respectat la seva normativa de citació en l’ús d’imatges 
(https://www.google.com/intl/es/permissions/geoguidelines.html) per evitar‐ne l’ús incorrecte. 
   



GRUP 3. Proposta de la coberta sobre la plaça de les Constel∙lacions. Vista frontal mirant al sud. 

 

Aspecte actual de la plaça de les Constel∙lacions. Espai infrautilitzat. 

 

 

Ficció de l’aspecte que mostraria la mateixa plaça amb la construcció de la coberta. Els panells 

fotovoltaics no són visibles des d’aquesta vista perquè no sobresurten. 

Totes les fotos que apareixen en aquesta memòria, excepte les citades de Google Maps, han estat fetes per l’autor d’aquesta 

proposta i per tant no estan subjectes a cap restricció d’ús. 
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