
La secció dels carrers del campus universitari no acabaven de tenir una definició clara. Ho-
mogeneïtzant-los i establint una jerarquia entre ells mitjançant paviments, arbres i mobiliari 
urbà, s’acaba de consolidar la malla que configura tot el projecte.

Són els carrers perimetrals els que absorbeixen tot el trànsit rodat, i per tant, tenen una sec-
ció més amplia i completa; permeten la circulació també de peatons i bicicletes.

Dins la malla, existeixen dos carrers principals perpendiculars entre ells, que també acullen 
la circulació en bicicleta; permeten de manera restringida l’entrada rodada al campus.

Agafant la secció existent de l’eix principal del campus; es resolen tots els carrers de la 
malla: un camí peatonal rodejat per parterres que es troben tallats per donar accés als 
edificis construïts. Així, els carrers es converteixen en espais dedicats a l’usuari no tan sols 
per circular, sino també per conviure i establir relacions socials. 

“Lugares dónde crear nuevas relaciones colectivas y sucedan experiencias sociales, icluso 
inesperadas. Lugares nuevos y sin historia o transformaciones de otros existentes para 
ponerlos al día conservando su identidad” Elias Torres
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PAVIMENT

Per resoldre l’espai públic utilitzarem paviment prefabricat de formigó. D’aquesta man-
era, tant la construcció com el manteniment serpa molt més fàcil; amés de respectar la 
situació actual ón ja trobem aquest tipus de paviment. 

Utilitzarem paviment de la casa GLS PREFABRICATS que amb un mateix material, tenim 
diferents mides i diferents textures per cada zona a pavimentar. 

- Pels carrers peatonals utilitzarem llambordes de 20*10*06 cm  de color gris.

- Per les places petites utilitzarem lloses de 40*20*08cm, de color gris clar. 

- Per l’espai principal, utilitzarem lloses de 100*50*12cm de color perlamix.

VEGETACIÓ

En aquest aspecte, mantenim la vegetació existent al lloc, ja que considerem que gran 
part d’aquesta ha crescut allà de forma natural; pel que si no s’efectuarà un procés de 
sustitució, sino, com a molt, de translació i repoblament.

Els arbres emprats per l’aliniació de carrers són acàcies. Aquestes són de fulla caduca, 
permeten l’entrada de llum a l’hivern i ombres a l’estiu.

Als espais de places petites trobarem els lledoners. Aquests tenen fulla tot l’any, ambi-
entant així la plaça i configurant-la espaialment.

Als espais més grans, sòfores i pins apareixen per acabar de configurar tot l’espais.

IL·LUMINACIÓ

Les llums puntuals configuraran tot el sistema del campus universitari. La casa B-Lux és la que donaria 
resposta a la demanda lumínica del projecte.

- Pels carrers, Topa de B-Lux. Consisteix en un pal de llum de 3.5m d’alçada que il·lumina la part devan-
tera i la part posterior del seu inmediat entorn.

- Els ponts que creuen damunt del riu quedaran il·luminats per llums laterals, recolçades sobre el mur 
de barana.

- Les places verticals comptaran amb llums més potents que permetin il·luminar els grans espais que 
conformen.
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