Plantes
aromàtiques

Cautxú Reciclat
Marró Clar

Cautxú Reciclat
Marró Fosc

Fusta
Fusta de pi

Metall
Acer inoxidable

Corda trenada
Fibres de niló

Nom projecte: Ona
Escola: ESDAP Catalunya (Campus Ondara)
Curs: 4t
Autors projecte: Clara Torrelles i Marta Estada

Nom projecte: Play For All
Escola: ESDAP Catalunya
Curs: 4t
Autors projecte: Rafel Calvet, Eira García, Tania Petriv
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Campus Vic

JUGANT AMB PAPANEK
VARIETAT DE JOCS

CORDES

CAUTXÚ
RECICLAT

FUSTA

Pangea és un projecte que consisteix en
un parc infantil per conscienciar problemes
socials i/o culturals, alhora que les
persones puguin interactuar entre elles.
Com s’ha esmentat anteriorment,
l’objectiu principal d’aquesta proposta
és transmetre un missatge social relacionat
amb la immigració i els refugiats. Assolim
aquest objectiu a través de l’espai
i l’ambient que creem mitjançant els jocs.
Un altre propòsit a destacar és que volem
relacionar a persones dins de
l’estructura, així interactuen amb l’espai
i de forma conscient o inconscient capten
el missatge que volem transmetre.
El concepte que hem agafat pel projecte
transmet la unió dels continents i les seves
cultures. Per aquesta raó, l’hem anomenat
Pangea, atès que va ser el nom del primer
supercontinent existent.

ESTAMPAT
DEL TERRA

<< La paraula Pangea prové del greg
“pan” (tot) i “gaia” (terra), i es refereix
al supercontinent que integrava els
continents actuals i que es va dividir per
la deriva continental. >>

PLÀNOLS

宇守宗宄宏宏季孴

宇守宗宄宏宏季孴

Nom projecte: Pangea

Escola: ESDAP Catalunya (Campus Vic)
Curs: 2019/20

Autors projecte: Tatiana Nerea Batista Xavier, Adrian Cañas Villarrazo i Nacho González Roldán

Tot això és possible gràcies a un conjunt
de tres mòduls de fusta hexagonals en
els quals s’hi veuen representats dos
continents a cada un d’ells, ja que tenim
una totalitat de sis continents. No obstant,
pot variar la quantitat de mòduls i el lloc
on es construiran segons l’espai que
hi hagi i les preferències d’aquest.
En cada mòdul, hi trobarem un joc
diferent, amb cordes, per a la diversitat
d’usuaris que hi intervinguin..

Línia aromàtica
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TOT PROVÉ DE LA LÍNIA,
UN ELEMENT BÀSIC A LA NATURA

DESCRIPCIÓ
Una línia és un conjunt de punts en el pla o de l’espai que són la
imatge, per una aplicació contínua. La línia és el punt de partida del projecte. En la nostra infància i actualment, en moltes
ocasions hem pogut veure com les línies limiten espais i diversos espais de joc, utilitzant colors, la sobreposició, gruixos de línia, entre d’altres.
Si simplifiquem encara més, podem parlar d’un simple joc; com
la línia, que pot portar-nos a imaginar un espai que es divideix
a partir d’aquesta, un espai on trepitjar-la i/o un espai on la línia és el límit. Per tant, plantegem un espai de joc amb la línia?
Un espai de joc a partir de la línia, dins d’una ciutat jugable.
Ciutat jugable definida com a projecte de ciutat on es tenen en
compta l’espai lúdic pels nens, cosa que avui en dia només ho
podem trobar en zones apartades o petits barris.
El urbanisme actua com a element principal, i això desplaça a tots aquests elements, que creen deficiències, en els
nens de ciutat, davant la impossibilitat de tenir un espai apte per ells, on puguin divertir-se lliurement i sense perills de la
seva integritat. Tanmateix, la idea d’actuar dins d’una ciutat jugable, porta a parlar de la forma de jugar a l’aire lliure com jugar
el bosc, on potser dibuixant una línia amb un tronc al terra ja ens
està definint la simplicitat de la nostra idea.
LABERINT
La idea principal, era crear un espai de superposició de línies,
tenint com a referent un poliesportiu. Cada línia tenia una idea
d’ús, però el que era interessant era aprofitar la imaginació del
nen i a partir d’un element bàsic podia donar peu a moltes interpretacions, amb la intenció que el mateix nen/a interactui amb
les línies. De manera que es plantejava el joc com un element de
forma lliure. Tot i això, i el procés anterior, la proposta evoluciona en sentit positiu i en direcció cap a una simplificació.
La proposta es basa en un espai de joc, un paisatge en un espai
real urbà, que es configura a partir de la línia. Una línia que dibuixa una forma irregular limitant una zona, dintre d’aquest se’n
dibuixen paral·leles i dintre d’aquestes es tracen línies encara
més irregulars creant un recorregut com un laberint.
Les línies són traçades per diferents materials, escollits sempre
en relació a la zona on es realitzi l’espai de joc i la sostenibilitat.
Un espai de joc, interacció i descans. Un paisatge transportat a
la ciutat. Un espai real, donar vida en un espai real sense ús. Un
paisatge que es transforma en un espai de joc on s’estimulen
sentits i activitat; tant física, social i intel·lectual. I cal afegir, que
no és un espai només de dia, sinó que també es un espai adaptable per la nit gràcies al material fluorescent escollit. Malgrat
els nens no poden jugar de nit, té més ampliació horària
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MATERIALS
“Un espai adaptable a l’ecosistema, apte
per infants i adults, que promou la inte-

PAVIMENT 01
Paviment sostenible
de calç hidràulica

racció, la imaginació i l’activitat física”

VOLTA
Arbre autòcton

LABERINT
Farigola
O planta aromàtica autòctona

GUARDIÀ
A més, dintre del laberint, per afegir més interacció, inicialment
vam pensar en crear un punt central, que interactuant amb ell,
poguessis rebre informació del laberint, per poguer sortir d’ell
amb més facilitat. Va començar sent un puzzle, però era dificil
de realitzar, perque havia de ser senzill per qualsevol usuari (disseny universal) i que tingués un aspecte en relació a l’espai, ja
que sinó es veuria molt forçat.
Despres d’investigar sobre puzzles, i de realitzar esbossos estetics, es va aconseguir donar llum al guardia del laberint. Una figura humanoide, realitzada en fusta, amb aspecte de moai, que
interactuant amb la seva boca, que obriria la comporta i amb
la manivela que te en un costat, apareixeria un petit puzzle, en
forma de rodet, dividit en 3 parts, que hauries de fer girar, per
encaixar les 3 peces correctes, i rebre la forma del laberint, per
llavors, ubicar-te i finalitzar-lo.
MARCA
Finalment, una vegada aconseguit la forma, vam trobar interessant utilitzar, la mateixa forma del parc, vist de dalt, ja que tenia una figura molt característica i remarcant el filet del primer
camí delimitador.
Pel que fa al nom, vam recercar sobre diferents parcs de la zona,
inclús més enllà, per veure que es feia, i sorprenentment, a l’hora
d’anomenar un parc, sempre es sol fer: Parc de... i un substantiu.
Això ens limitava molt la nostra proposta creativa, i després de
pensar vàries opcions, vam arribar a la conclusió que nosaltres
no seguiríem aquest patró. Igualment seria un parc, com els altres, però el nom d’aquest no aniria lligat a Parc, sinó que es diria Línia Aromàtica, fent referència, tant el concepte de la línia,
com l’ús que li donem a les aromes, dintre del parc. El color de la
marca seria el violeta, però seria variable, si s’utilitzes una altra
planta aromàtica.

Entrada
Accés a l’espai
en pla i lliure

PAVIMENT 02
Artevia TM Boreal
Paviment amb il·luminació fluorescent
natural i sostenible

EMPLAÇAMENT
L’espai es localitza a Vic al solar del sector del Mèder Can
Tortadès, molt a prop del centre històric i a la zona on es troba l’Atlàntida (Centre d’Arts Escèniques d’Osona) i l’Escola de
Música de Vic (EMVIC). La localització contribueix a promoure i
dinamitzar una zona en ple desenvolupament urbà i a esdevenir
un nexe entre els barris que l’envolten.
Proposem un projecte variable. On tant la planta aromàtica, com
l’arbre podrien variar depenent de la ubicació.

Tipografia Muli

Nom projecte: Línia Aromàtica
Escola: ESDAP Catalunya Campus Vic
Curs: 4rt curs 2019-20
Autors projecte: Anna Blancafort, Llibert Vela i Nil Miserachs

AaBbCc i color

Sortida
Accés a l’espai
en pla i lliure

GUARDIÀ
Escultura de fusta
per peçes, Puzzle.

(c=24 m=46 y=18 k=0)

SLIDING PUZZLE
En motiu de l’exposició temporal i commemorativa a Victor Papanek:
“La Política del Disseny”, coproduïda pel Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) i Vitra Design Museum, des del campus ESDAP Vic hem
realitzat una proposta en relació al disseny d’un element de joc en
l’àmbit urbà.
0,32 m
0,34 m

0,30 m
0,32 m
1,00 m
1,40 m

0,30 m
1,40 m

1,00 m

0,32 m

0,30 m

Sliding Puzzle consta de diversos mòduls agrupats en tres alçades
diferents per adaptar-nos a la diversitat de públic al qual volem arribar. La més baixa fa 1 metre, la mitjana 1,40 metres i l’alta 1,80 metres.
Cada una d’aquestes estructures estarà formada per un marc quadrat
i un trencaclosques lliscant per banda.
Des de la nostra posició, hem escollit els materials conscientment i
pensant de la manera més sostenible, amable i generant el menor
impacte possible, utilitzant així:

0,34 m

• Inclusió social
• Diversitat
• Societat trista

Sliding puzzle és un projecte sostenible d’un espai de joc que fomenta la inclusió social i la conscienciació per al medi ambient. Tenim
l’objectiu de contribuir a resoldre el problema de l’alta velocitat dels
ritmes de vida actuals, millorant així l’estat emocional del receptor i
generar-li noves experiències alhora que, en adults, retornar-los a la
1,40 m
seva època infantil. Volem afavorir les relacions i la cooperació entre
les persones independentment de la seva edat, gènere, cultura o capacitats.

• Slow Life
• Aprendre Jugant
• Valors sostenibles
1,40 m

1,00 m

1,40 m

1. Fusta ecològica Orideck pels marcs.
2. Acer inoxidable pels mecanismes interiors gràcies a la resistència que ofereix.
3.Plàstic ecològic o reciclat per les peces dels trencaclosques. Ens
assegurem que siguin d’empreses que contribueixen al reciclatge i
li donen segons usos contribuint així, a no generar més residus.
Des de l’àmbit gràfic, i les imatges dels trencaclosques lliscants, fem
referència a l’ecologisme i la conscienciació pel medi ambient representant des de situacions idíl·liques, on la natura gaudeix de la seva
essència, fins a altres temes que poden afectar directament al canvi
climàtic, contaminació, estalvi d’energia i, en general, a la preservació
del nostre entorn.
Podem trobar els grafismes més senzills en les estructures més baixetes, 1 metre, dirigides al públic més jove. D’aquesta manera creem un
conjunt d’il·lustracions en les que, els detalls i la dificultat augmenten
proporcionalment adaptant-se a cada una de les edats dels usuarisMai està de més recordar i fer consciència de les bones pràctiques
per saber cuidar el nostre planeta.
Sliding Puzzle ens ofereix l’oportunitat que totes les persones puguin aprendre-les d’una manera lúdica i interactiva però sobretot,
ens dóna l’experiència d’un joc tradicional adaptat als temps moderns i amb un valor tan essencial com la sostenibilitat.

Nom projecte: Sliding Puzzle
Escola: ESDAP Catalunya Campus Vic
Curs: 2019-2020
Autors projecte: Núria Martínez, Carla Rifà, Marc Robles

ENREDADOS
LOCALIZACIÓN

CONCEPTO

Carrer de les Floristes de la
Rambla, 12 // 08001 - Barcelona

Partiendo de la idea de parque inclusivo, se busco dar la
máxima versatilidad a todas
las zonas, viniendonos a la
mente una cuerda, sus nudos
y formas orgánicas. Pues refleja la polivalencia que estábamos buscando.

Escogido por la falta de zonas
de juego infantil en el Raval.
Emplazamiento
21,5m x 24m

MATERIALES SOSTENIBLES
Lotumsport safe
Es un caucho reciclado de
resinas de poliuretano que
ofrece impermeabilidad,
aislamiento, resistencia, flexibilidad y elasticidad.

Madera de Pino
Nos proporciona una fácil
mecanización, dureza y resistencia, acepta bien los
acabados y facilita el encolado, clavado y atornillado.

Metal Inoxidable
Es un material 100% reciclable, resistente, moldeable
y de gran durabilidad en el
tiempo.

Cuerda de cáñamo
Nos proporciona una fácil
mecanización, dureza y resistencia, acepta bien los
acabados y facilita el encolado, clavado y atornillado.

Pintura exterior
Pintura con base al agua y
que presente el certificado
Ecolabel. Evitando así olores
y contenidos de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Proveedores de proximidad
Lotum, S.A. ó Rua Papel

Proveedores de proximidad
Maderas Sans

Proveedores de proximidad
Reciclajes EPA ó Grupinox

Proveedores de proximidad
Maderas Sans

Proveedores de proximidad
Bruguer

INCLUSIÓN

DISEÑO ORGANICO
Estructura orgánica de recorrido semicerrado compuesto por dos pasarelas con
altura máxima de 60 cm,
cumpliendo normativa de
rampas CTE DB SUA 9.

4,52m
4,52m

Ø0,05m

R3,25m

- Según normativa de rampas CTE DB SUA 9. R0,75m

COLOR Y ARMONÍA
Colores vivos que nos recuerdan a la niñez y pretenden romper con la rutina
grisácea del Raval.
Nos transmiten energía y
nos transportan a la propia
naturaleza.

Éstas incorporan elementos
estructurales como:

2,53m
2,60m

R0,75m

3,20m

- Una cúpula con cuerdas
con estructura metálica.
- Espiral metálica

R4,01m

R11,19m

Suelo de caucho con manchas como otro elemento de
juego.

RESULTADO FINAL
Como resultado obtenemos un parque inclusivo donde los niños
con dificultadas psicomotrices se sientas participes del juego.

En conjunto el parque fomenta un desarrollo psicomotriz del niño
como: trepar, colgarse, correr, saltar, esconderse, etc.

Gracias a las pasarelas y sus formas orgánicas, conseguimos delimitar el parque sin usar un elemento extra que lo cierre del todo creando un espacio abierto a todos los usuarios. Esta podría ser utilizada
como banco para padres, adolescentes... que se verán integrados.

En contra del gris distante del Raval llenamos el parque de colores
vivo que nos recuerdan a la niñez y su alegría.
En definitiva es un parque vivo, orgánico e inclusivo.

Nom projecte: ENREDADO
Escola: ESDAP CATALUNYA
Curs: 2019 - 2020
Autors projecte: MIREIA PASCUAL, ARMAND RODRÍGUEZ, GEMMA TAPIAS & DIEGO FERNÁNDEZ
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Uniones de acero
para cuerda

Presas de
plástico 100%
reciclado

Reutilización
de listones de
madera

Caucho reciclado

Acero

Bambú

Polipropileno

Listón de
Material sintético
reciclado, ignífugo madera reutilizado y
cuerda
y permeable

3.
2.

Unión de
acero para
bambú

acero galvanizado
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100m

m
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0m

MODULAR PARK

Parque compuesto por módulos
combinables.
Cada módulo consta de un juego en
el que poder deslizarse, saltar, correr,
rodar, esconderse, escalar, pintar,
experimentar y expresarse.

PIEZA DE PLÁSTICO
RECICLADO
RELLENO DE
TERRENO

PIEZA PREFABRICADA
DE TAPIAL

HORMIGÓN DE LIMTERRENO

Nom projecte: Modular Park
Escola: Escuela Superior de Diseño (ESDi)
Curs: 3º Interiores
Autors projecte: Clara Cubo-Gasch, Marc Catot, Queralt Martín y Lucía Pérez

TOPOPARK
La nostra proposta consta de tres mòduls de fusta CTL formats per diferents
plataformes situades una sobre l’altre, representant de manera conceptual la
topografia. Per tal de seguir amb la filosofía de Víctor Papanek, la proposta
busca aprofitar al màxim el material, per aquest motiu, hem dissenyat quatre
figures amb uns talls específics, per tal d’aconseguir quatre més.

SECCIONS

MÒDUL BANC

MÒDUL TREPADOR

MÒDUL XARXA

MÒDUL SORRAL

Amb les peces 6 i 7 col·locades a 0.,2 i 0,65 m del terra
hem aconseguit un mòdul que funciona com a banc.

Aquest mòdul consta de dues plataformes (1 i 2) amb una
xarxa de cordes al centre. Els voltants són prou amples per
poder seure.

Aquestes seccions mostren la solució tècnica de la nostra proposta. Les
plataformes són suportades per una sèrie de petits pilars que van ancorats a terra.

Nom projecte: TOPOPARK
Escola: ESDI - Escola Superior de Disseny
Curs: 2019 / 2020
Autors projecte: Gemma Ruiz, Inés Vázquez, Ferran Da Silva i Nuria Mimó

Està format per les vuit plataformes, una sobre l’altre, a una distància de 0,2 m. Aquest consta d’una
peça d’escalada i dos tobogans a diferents alçades.

Està format per dues plataformes (1 i 2) amb un
sorral al centre.

Nom projecte: Cu-cub
Escola: Universitat de Barcelona
Curs: 3r - 2019/2020
Autors projecte: Jorge Sánchez, Elena Torà i Mariona Molné

Jugando dentro y fuera de la realidad

Mirror Game es un proyecto de diseño social que
pretende proporcionar un espacio de reflexión y
la exploración personal, algo imprescindible para
los jóvenes, un público carente de un espacio dedicado a ellos en el entorno urbano. A través de
un juego interactivo se pretende experimentar
con los efectos ópticos potenciando un espacio
de introspección y respeto donde los usuarios se
sientan cómodos para establecer vínculos y crear
un impacto positivo en su entorno.

2m

Interactivo
Urbano
Inclusivo
Adaptable

1,20 m

Múltiples combinaciones de filtros para incentivar la
interacción en los espacios públicos

Metacrilato

espejo

Metal
reflectante

Nom projecte: Mirror Game. Jugando dentro y fuera de la realidad.
Escola: Universitat de Barcelona
Curs: 3er de Disseny
Autors projecte: Vanessa Monti, Eugenia Cortés, Marta Rodríguez

Codi obert

Nus de xarxa és el disseny d’un sistema de
creació de parcs sostenibles basat en la
participació veïnal.

Sostenibilitat

Els objectius del projecte són permetre l’adaptació del
parc a les necessitats específiques del barri i la creació
d’una xarxa entre els diferents actors, així com potenciar
les infraestructures i projectes ja existents a la ciutat com
són els Ateneus de Fabricació.
L’explicació del sistema es farà a partir de la seva
hipotètica implementació en el barri de la Barceloneta.

CONDICIONS
INICIALS PEL
SISTEMA

UBICACIÓ

INSTAL·LACIONS

És necessàri un espai on la intervenció
veïnal proposada pugui ajudar a solucionar
mancances per tal de convertir-lo en una
zona més jugable i gaudible pels veïns.
El parc de la Barceloneta és un espai amb potencial
poc ocupat per les veïnes per la sensació d’inseguretat
i la falta de mobiliari urbà per a realitzar activitats
familiars.

PARTICIPA
reciclant

La campanya de reciclatge
marca la primera fase del
sistema. Aquesta serveix per
informar i poder motivar la
participació de les veïnes
en el projecte, així com
aconseguir part de la matèria
primera per la següent fase.

S’inicia amb la creació d’uns
contenidors que s’ubiquen
a diferents punts del barri.
En aquests contenidors hi
hauria la informació bàsica del
projecte així com els diferents
elements de plàstic que si
poden dipositar.

El procés de creació del
filament de PLA, comença
amb el reciclatge i la
classificació dels plàstics per
obtenir la matèria primera.

El projecte es desenvolupa
a partir de les possibilitats
que ofereixen els Ateneus
de Fabricació. Per més
informació sobre aquests
espais escaneja el QR.
A la Barceloneta trobem ubicat l’Ateneu de
Fabricació del Sol que se centra en la sostenibilitat i
en les energies renovables.

PARTICIPA

Co-disseny

IMPLICACIÓ VEÏNAL

-Victor Papanek.

TEIXIT ASSOCIATIU

Aquest projecte parteix de la idea de
participació i per tant no s’entén sense la
implicació de les veïnes del barri.

Un barri articulat per diverses associacions i
entitats permet crear una xarxa a partir de la
qual informar i divulgar el projecte.

En el barri de la Barceloneta ens hem trobat amb
veïnes implicades amb la millora de qualitat de vida
del barri.

Des de Associacions de veïns fins a altres entitats i
projectes incipients a la zona, en el barri de Barceloneta hi ha varietat de associacions que poden potencialment particiar en el projecte

A través del reciclat i
transformació del plàstic, i la
impressió 3D s’aconsegueix el
nus. La unió utilitzada per la
creació del mobiliari urbà.

RECICLA

GAUDEIX

Per fomentar la participació de
tota la família i per facilitar-ne
el buidatge i trasllat es calcula
que el contenidor tingui una
altura màxima de 75 cm.

Classificació

Accessibilitat

“Es vital que todos,
profesionales y usuarios
finales, reconozcamos nuestras
responsabilidades ecológicas.
Nuestra supervivencia depende
de una atención urgente a los
temas medioambientales [...].”

TRANSFORMA

CREA

PENSA

Trinxat dels
plàstics

Extrusió de
plàstics

Filament

Aquests plàstics es netegen i
s’esbocinen molt petit per tal
d’aconseguir una massa que
posteriorment s’introduirà a
la màquina extrusora.

La màquina extrusora
transformarà els trossos de
plàstics en el filament, primer
fonent i després extruïnt el
material.

Aquest filament resultant
del procés servirà per crear
el nus a través de tècnica
d’impressió 3D.

Impressió 3D
El disseny del nus es trobarà
disponible en els Ateneus de
Fabricació per tal que les veïnes
puguin fer-ne les modificacions
adequades. Treballar amb modelat a través d’ordinador i una
posterior impressió 3D el nus
s’adapta a les necessitats de
cada objecte ideat.

PARTICIPA
creant

A partir del plàstic recollit, i
de la seva transformació en
bobines per a la impressió
3D, es planteja un nus com
a element a partir del qual
es crearan les estructures de
mobiliari urbà pel parc.
Els materials que s’uneixen
en el nus parteixen de la
mateixa idea que la de la
campanya de reciclatge,
és a dir, de reciclar aquells
materials que normalment
es tirarien a la escombraries
per donar-los una altra vida.

El nus; que pot
ser bidimensional
o tridimensional,
permet acoblar
diferents materials
reciclats per tal de
crear mobiliari o
estructures.

El disseny d’aquest nus es troba a disposició de
les veïnes, que amb el suport del personal dels
ateneus de Fabricació poden adaptar-lo a les
necessitats de l’objecte a crear.

OBJECTIUS DEL SISTEMA
- Fomentar la idea que el barri i els espais del barri
es pensen i creen des del mateix barri.

PARTICIPA
gaudint
El parc es construeix amb
l’acció i per tant, com més es
participa a escala individual
i col·lectiu més estructures i
mobiliari es poden col·locar
en el parc per tal de poderse utilitzar.

Nom projecte: Nus de xarxa
Escola: Universitat de Barcelona
Curs: 2018/19
Autors projecte: Maria Tur, Joana Petkova, Alejandro Oliver, Laura Jubert.

- Crear xarxes entre veïns - associacions - projectes
ja existents en el barri.

- Educar i conscienciar en termes de sostenibilitat i
cap a una societat amb residu 0%.

- Facilitar l’adaptació de l’espai a les necessitats del
lloc i del context.

- Potenciar l’ús de les noves tecnologies acostantles a tothom i permeten visualitzar les seves
possibilitats.

PER QUÈ NOMÉS JUGUEN ELS NENS?
PER QUÈ TENIM TANTA PRESSA?
QUINS BENEFICIS TÉ EL JOC?
PER QUÈ NO TENIM TEMPS PER JUGAR?
La ciutat de Barcelona té un munt de llocs i amagatalls que pasen desapercebuts per aquells que no miren amb ulls curiosos. El fet d’anar amb

PER QUÈ NOMÉS ELS PARCS SÓN ESPAIS DE JOC?
pressa ens fa perdre’ns racons i detalls que ens farien somriure, plorar, reflexionar, etc. Si deixem de mirar una pantalla i aixequem la vista, veurem tot allò que teniem davant i tot i

PER QUÈ NO FEM TOTA LA CIUTAT JUGABLE?

així esdevenia invisible per nosaltres. Aquest projecte pretén precisament això: fer-nos aixecar la vista i que juguem, independentment del lloc, de l’edat, de la cultura.

Passeja per la ciutat sense rumb ni fi determinat. Construeix la teva pròpia història amb els
diferents missatges que hi ha a cada carrer, depenent de la direcció que decideixis prendre.

Deixa el teu missatgte movent les xapes de lloc o completa el que ja ha deixat algú previament.

Ordena mentalment el text mentre que esperes per creuar a l’altre cantó del carrer.

Nom projecte: Hide & Seek
Escola: Universitat de Barcelona
Curs: 2019-2020
Autors projecte: Núria Fernandez i Alba Gálvez

