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Pablo
Text Box
La proposta exposada té com a objectiu donar vida a un espai que actualment només és de pas. Les places a ciutats i pobles són llocs ben vius on la gent es reuneix i hi ha activitat tant al voltant com a l'interior de la plaça.Les intervencions proposades tenen l'objectiu de convertir la plaça en un espai multifuncional. On es puguin donar activitats que uneixen a la comunitat sencera de la UPC i a la vegada es deixi suficient espai perquè sigui lloc de trànsit com fins ara.A la vegada també es té en compte les nombroses activitats on la plaça participa actualment ocupant-la amb stands. Es proposa un projecte que permeti seguir duent a terme aquestes activitats efímeresEls materials principals de la proposta són el cautxú del sòl multiús i el formigó.El sòl multiús és bàsicament cautxú reciclat amb propietats impermeables i una durabilitat molt alta.Pel formigó es pensa a reutilitzar-ne de vell i en el cas de les petites peces de mobiliari, si és possible, del mateix taller de la facultat de Camins o altres facultats.No es proposa una intervenció general a la plaça que doni com ha resultat l'aixecament d'obres, traduint-se en alts costos. El que es proposa es sobre el que ja hi és, incloure elements concrets.Com a intervenció executiva es proposa no retirar el paviment actual. Es innecessari i es pot aprofitar.La zona on se situa el cercle principal amb el sòl multiús coincideix amb el sostre del poliesportiu que es totalment sòlid, cosa que permet la instal·lació directa del sòl multiús sobre la superfície actual.
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