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COLORS PER TREPITJAR

Aquest projecte deriva d’alguns dels resultats del conjunt de tallers de
participació que,  amb el nom de Cartografies de La Mina vàrem
desenvolupar entre el 2002 i el 2005 amb diversos grups de veïns  i
veïnes del barri i que queden sintetitzats en el Pla d’accions de barri en
Espai Públic, que vàrem lliurar al Consorci del Barri de La Mina l’abril
del 2006. .

En varis tallers es va detectar un cert desencís dels veïns amb alguns
aspectes del disseny de la Rambla, especialment la seva “grisor”
reclamant color per aquest nou eix vertebrador  del barri.

El CER Polis va  organitzar dos equips de treball interdisciplinaris
formats per estudiants del doctorat Espai Públic i Regeneració Urbana
de la Universitat de Barcelona. Un d’ells composat per estudiants
portuguesos, Claudia Sisti, Telmo Lopes, Sérgio Vicente i Cristovão
Valente, varen presentar una primera versió del disseny del paviment de
la Rambla, en el simposi internacional “Produção, Gestão e Difusão da Arte
Pública” que es va realitzar a Almada (Portugal) el maig de 2006.

A partir d’aquesta primera idea el Consorci del Barri de La Mina ens va
encarregar el seu desenvolupament i concreció que ara presentem



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL
PROJECTE

X X

X X

El projecte es planteja la utilització de les barreges tipus
ROGACOLOR. Aquestes barreges són derivades del betum,
són contínues o discontínues, i estan colorades amb pigments
inorgànics de qualitat i  fonamentades en l’ús de betums
convencionals o sintètics.

Seria convenient abans de començar l’asfaltat final, fer una
prova d’uns 100 m2

S’utilitzaran els següents colors:

Vermell

Blau

Verd

Marró grogós









SIMULACIÓ EFECTES FOTODEGRADACIÓ I
ÚS  DE L’ASFALT

Nota: Els colors són referencials



VISTES VIRTUALS
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