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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
1. Concepte 
“The moon in your pocket”, és una proposta expositiva que busca aconseguir una gran 
presència a través d’una nova experiència l’espai on es trobi a través de la transparència i la 
llum, mitjançant un sistema modular que es pot situar a l’interior o a l’exterior de l’espai 
expositiu. 
 
Economia Circular: Reutilització i Reciclatge 
Emprant els mínims recursos materials possibles i generant els mínims residus possibles amb 
l’utilització d’estructura lleugera (intentarem que sigui de fusta) i tela ecològica com a 
materials principals, combinada amb la optimització de l’estructura a través de les noves eines 
computacionals i d’impressió 3D per les peces d’anclatge, proposem unes peces modulars 
expositives que en finalitzar el seu ús expositiu puguin ésser reutilitzades o reciclades. 
 
Modularitat i singularitat 
L’estandardització d’elements que tenen la virtut d’agrupar-se, combinar-se i ensamblar-se de 
diferents maneres permet dotar d’identitat i singularitat cada espai expositiu. La proposta the 
moon in your pocket te la capacitat i el valor de proposar múltiples configuracions, especials i 
específiques per a diferents circumstàncies i situacions, sense perdre la virtut de partir 
biomaterials, descomposats en elements simples, fàcilment construïbles i  transportables. Els 
itineraris de visita es poden adaptar a les diferents formes que puguin prendre la disposició 
dels mòduls expositius. Es planteja també la possibilitat que es puguin fragmentar els 
elements de l’exposició ja sigui per circumstàncies d’espai o de simultaneïtat. No es proposa 
un disseny tancat sinó un sistema obert capaç de prendre diverses formes i adaptar-se a les 
necessitats més convenients. 
A més a més, el sistema facilita múltiples agregacions dels mòduls, generant diferents 
configuracions espacials per tal de permetre variabilitat d’opcions d’ordenació del contingut 
exposat. 
 

 

 

 
Proposta expositiva “The moon in your pocket” 

 
 
2. Sistema 
Ll’exposició es resol amb sis mòduls de fàcil muntatge/desmuntatge i transport; Sis teles 
d’embolcall i 24 +1 teles impreses de 60cmx200cm. 
Senzillesa d’execució del projecte museogràfic. 
El sistema consisteix en un sis mòduls desmuntables i transportables en molt poc espai que es 
configuren com a tronc de prisma lleugerament curvat de dimensions 200x250x40 cm. Estan 
formats per una estructura lleugera llistons de 3 cm de diàmtere de fusta, peces d’unió 
preconfigurades de fusta i perns d’acer, revestida total o parcialment amb una tela tipus Voile 
que permetrá el pas de la llum de la xarxa de leds anclada a l’estructura fixes o mòbils, segons 
el requeriment d’ús de cada element. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
CONCURS EXPOSICIÓ AJAC XII 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
AJAC 
 

Caràcter del concurs 
 
D’idees 
 

Tipus de procediment 
 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida  
Internacional 

Resultat del concurs  
Menció  

Data de resolució del concurs  
24/09/2020 
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