
PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I INTERIORISME DEL MAS CONJUNTURA 

RESUM 

 

El present Projecte Final de Grau consisteix en la rehabilitació del Mas Conjuntura. Al llarg del treball 

s'exposen una sèrie d'actuacions per adequar aquesta edificació, que actualment està en un estat 

precari de conservació, en un espai habitable. 

 
La casa va ser construïda l’any 1851, tenint en compte aquest paràmetre es tracta de retornar a l'edifici 

prestacions abandonades amb el temps, adaptant-lo a les noves circumstàncies actuals sense perdre 

l'essència que contenia en el moment de la seva execució i introduint nous usos als seus espais i 

millorant-los per crear el màxim confort. És a dir, mantenir la seva identitat històrica, preservant la casa 

com a testimoni de l’arquitectura tradicional, deixant entreveure l'encant rural català, i potenciant-ne el 

manteniment al llarg del temps. 

La propietat disposa d’una superfície de 4755 m² de terreny en un entorn que gaudeix d’una gran 

riquesa natural a Llorà, a la comarca del Gironès. La masia és aïllada i composta per tres nivells 

d'alçada. 

El canvi d'ús de l'edificació requereix el replanteig dels espais en funció de les noves necessitats que 

se'n deriven. Per aquest motiu, es recuperen algunes estances que actualment es troben en mol mal 

estat, com per exemple les corts. S'ha adoptat la solució de crear dos habitatges dins del mas, fet que 

ha condicionat en gran mesura en el replanteig i la nova distribució. 

L'inici del projecte ve motivat per la recerca històrica del mas, des del punt de vista general i més 

concretament del mas en qüestió. Tenint en compte que la masia no disposa de cap plànol, 

paral·lelament es realitza l'aixecament gràfic d'aquesta, la presa de mides i el traçat dels plànols. El 

contacte directe amb la casa permet fer un estudi acurat de l'estat actual de l'edifici, així com també les 

seves patologies per trobar-ne possibles solucions i finalment realitzar una proposta de rehabilitació i 

reforma.  

Així doncs, a termes generals s'ha intentat aprofitar l' ubicació de la casa per crear un espai obert i que 

la sensació d'espai i les vistes siguin un al·licient important, amb la voluntat d'integrar els elements i 

materials moderns de manera que s'adaptin sense crear impacte i que tinguin en compte la petjada 

mediambiental. 

 

 

 

 

Des del punt de vista estructural, es planteja la substitució dels forjats malmesos i l'aplicació de reforços 

en aquells forjats que es puguin aprofitar. Els nous forjats es faran amb la tecnologia actual i intentat la 

màxima sostenibilitat incorporant els elements que ens permetin preservar l'aspecte rústic a l'interior de 

la masia. 

Els requeriments de confort que s'imposen actualment fan que es replantegin els tancaments dels 

habitatges, així doncs, s'afegeixen aïllaments, es reforcen els tancaments i es creen noves obertures a 

les façanes i murs. També es substitueixen les finestres actuals per fusteries i vidres de millors 

prestacions. Es té molta cura en l’elecció dels materials, procurant sempre utilitzar productes 

substitutius d’altres d’ús més habitual i menys nocius pel medi ambient. Finalment s’obté una nova 

envolvent de l’edifici que, mantenint l’estructura bàsica i l’estil original, respon a les necessitats que 

s'estableixen avui en dia. 

Finalment s'estudia la part d'interiorisme amb la manipulació del volum espacial i el tractament 

superficial pensant en l'elecció dels materials i colors que ens ofereix el paisatge.  

 

 
 
 
 


