
CENTRE D’INTERPRETACIO I CASA DE COLONIES AL PARC N ATURAL 
DEL MONTSANT 
 
 
 Es decideix fer aquest projecte ja que conec personalment la directora del parc 
natural del Montsant i em va proposar fer el projecte final de carrera sobre un futur 
concurs public.  
 

El projecte esta situat en una finca del priorat nomenada Mas Roger. En aquesta 
finca hi ha una masia que és la peça generadora del projecte.  

 
El programa està format per 2 parts: el centre d’interpretació que està situat dins 

a la masia i la casa de colònies que és l’edifici de nova construcció. El programa està 
format per un total de 1029 m2.  

 
El projecte pretén solucionar el programa respectant l’element principal del 

projecte, la masia, amb la nova construcció de la casa de colònies. Es respecta entenén 
la casa de colònies com un sòcol i la masia com element generador.  

 
La geometría de tot el projecte es genera a través de la geometría inicial de la 

masia podent així establir un diàleg entre la masia i la nova construcció. Les cobertes 
segueixen el mateix llenguatge sent totes inclinades. 

 
Pel que respecta als mateials s’ha decidit utilitzar formigó per la nova 

construcció entenent així un sòcol tectònic. La masia te un acabat en monocapa veix. El 
marges existents de pedra seca finalitzen en rampes o escales que acaricien la casa de 
colònies i la masia ja existent així establint un diàleg de respecte entre totes les peces. 

 
Ja que serà un edifici per nens, s’ha pensat generar un espai central acotat on 

puguin jugar deixant varies sortides perqué pugin disfrutar lliurement de la natura. 
 
Pel que fa al programa l’estructura es clara. En la masia a la planta baixa trobem 

un museu i a la planta superior unes aules per poder fer activitats pels nens. Es manté la 
planta sòtan per poder ensenyar com s’enmagatzemava el vi i l’oli. 

 
Pel que fa a la casa de colònies en la planta baixa trobem 2 habitacions per 

monitors, en la planta sòtan tindriem les habitacions separades per nens i nenes i 
después un espai de tallers i en la planta sòtan 2 el menjador aïllat.  

 
S’aconssegueix així resoldre el lloc amb una geometría complexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


