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Formalment l’edifici busca ser un punt de nexe entre les cases exist-
ents i la muralla. Es per això que intenta adaptar una forma que recorda 
a les torres de la muralla, que son els blocs gran, i la muralla, que seria 
la zona més baixa de serveis i comunicació. A tot això l’edifici s’escala 
a mesura que s’apropa a les cases per agafar la dimensió d’aquestes. 

ESTRATEGIA MATERIAL 
 

Pel projecte es planteja continuar utilitzant materials segons la construcció tradicional de la zona però actualitzats a les tecnolo-
gies contemporanies. Això ens permetra una major adaptació a l’entorn i crear unes atmosferes i espais més ubicables en la zona i 
entorn en que es troben. 
 
Els elements que absorvirem i adaptarem al projecte son:
- Murs: tradicionalment fet amb pedra i argamassa, murs gruixuts que soportaven exclusivament forces axils sobint armats i refor-
çats amb llistons i bigues de fusta. En l’actualitat substituirem aquest sistema per formigó lleuger  en massa.

- Forjats: antigament, i també en l’actualitat, construïts amb bigues i corretges de fusta. Aquest és un material molt caracteristic del 
municipi degut a que les estructures dels balcons i sortints de casa estan realitzats amb fusta i són visibles pels peatons. La fusta 
més caracteristica, abundant i que més rendiment se n’ha tret de la zona es el Pi . Aquest material en el projecte sera substituït per 
bigues de fusta laminada encolada i forjats de plaques de KLH (fusta contralaminada i encolada).
 
- Sortints: com hem mencionat és molt comú la presencia de balcons i elements sortints d’obertures. Aquests apart de ser realitzats 
en fusta tenen un component estetic i funcional molt potent protagonitzat per la forja. El municipi té una gran tradció artesana en 
molts àmbits, i en el cas del tracte de metalls queda molt reflex en les inumerables proteccions definestres, sistemes de sombreig, 
“emparrats” i balcons de forja que adopten tot tipu de forma.

Fusta local: Pi ,alzina i roureForja: element típic de sombreig i estètic

Murs tradicionals: pedra i argamassa


