
Al febrer del 2016, un nou curs del tap PUD dirigit per en Coque Claret i en Dani Calatayud,

van continuar el projecte iniciat pels alumnes del quadrimestre anterior. Aquest cop el

desenvolupament es va fer només de dos projectes, el guanyador de l'edició anterior i una

nova proposta que va plantejar l'ajuntament de Sant Cugat. Es va fer una presentació

pública davant d'un dels emplaçaments proposats acompanyada d'una perfomance, duta

a terme pels propis estudiants i que simbolitzava l'espai d'aire necessari per a fer un assaig

casteller.

PROPOSTA BIBLIOTECA GABRIEL FERRATER

PROPOSTA SALA CANIGÓ

Espai d'assaig conformat per una estructura metàl·lica amb forma cònica. El recobriment es fa amb una carpa que funciona

com a doble pell permetent a l'hivern, conservar la calor generada. A l'estiu, la capa interior es pot enretirar i simplement quedar

la carpa exterior protegint del sol i la pluja.

Proposta de volum d'aire necessari per a fer un assaig casteller. Ens permet saber els m3 d'aire que caldria escalfar o refredar

però també l'alçada i la superfície òptimes.

*Imatges del muntatge i de la presentació

Per a reduir la despesa climàtica, es planteja un sistema box in box per a millorar energèticament l'espai i per

a poder encabir-hi diferents usos. Es generaria un equipament d'entitats on hi hauria zones comunitàries i

d'altres amb caràcter més privat i autogestionables, dins les caixes.

Projecte distribuït per fases, en funció de les necessitats i dels recursos econòmics. S'utilitza un sistema reversible mitjançant

bastides, permetent el seu muntatge i desmuntatge sense deixar elements permanents ni residus. Alhora, pot ser autoconstruïble

fet que abarateix el cost i ofereix flexibilitat d'espais.

En aquest àmbit és on assagen actualment els castellers, compartint espai amb una entitat esportiva que també requereix

superfície i alçada.

OPTIMITZAR ESPAI

CONTROL VOLUM AIRE

SISTEMA REVERSIBLE

PARTICIPANTS:

Guillem Bigas - Paola Busso - Andrea Caldas -  Alexandra Ciscar - Ferran Cortés

- Gerard Chalaux - Carlota de la Presa -  Víctor Díaz-Asensio - Hugo Dre -

Tatiana d'Espaux - Sergi Estruch -  Guillem Fàbregas - Miquel Figueras - Albert

Garcia - Lucile Garnier - Laia Jiménez - Ivan Mases - Gerard Pagans - Guillem

Roca - Marc Roca -  Albert Serra - Marc Serra - Victoria Solina - Pau Sorrosal -

Marc Sureda-  Marc Valero - Laia Vilar

REFORMA DEL LOCAL DELS CASTELLERS DE SANT CUGAT
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