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El centre del projecte es basa en la conservació de l’antic Mas Can 
Monmany, i la seva posada en valor a través de la proposta.

El celler no té tant interés històric-arquitectònic, però si identitari 
en aquest conjunt. A més a més, la seva colócació i tipologia 
espaial funcionarà perfectament amb el nou ús que se li donarà a 
l’edifici.

Es requereix una peça nova que pugui albergar el programa del 
centre enològic, la qual es col.loca en el sentit transversal a l’eix 
del mas, per tal d’acotar un nou espai públic, on es situava 
l’antiga era.

El conjunt s’entén com una peça unitària que es conforma per un 
basament del qual sobresurten les peces sobre la plataforma, 
totes elles de distintes èpoques i materials, pero que s’unifiquen 
a través del color. Deixant així constància del pas del temps en les 
seves textures i materials.

Aquesta massa unitària es clava al terreny d’accidentada totpo-
grafia, remarcant així aquesta condició.

Les peces que emergeixen del sòcol sempre toquen per una de 
les seves cares el límit, per enfatitzar així la seva pertinença al 
conjunt.

L’accés a l’edifici es realitza per les entranyes del mateix, desde 
dintre la peça, per així sortir a l’exterior de la plataforma i descu-
bir la percepció de l’entorn des de el plint aixeicat de la cota del 
terreny.

EL BUIDAT DE LA MASSA

La massa s'enten com una peça massissa que lliga les peces exis-
tents. Aquest objecte és entés com un element dens i massís. es 
formalitza a través de la repetició del "espai unitaria generador", 
que és la cel.la; i es buida en lo més profún,  i delimita espais, a 
mode de les escultures d’en Chillida (massa).

Aquest concepte de densitat i massivitat es treballa a partir de la 
repetició d’un element generador: la cel.la.

Veiem com a exemple el sistema de treball del mur gruixut i el seu 
procés, en la feina del despatx Aires Matus a les imatge de sota.

CONCEPTE DE CEL.LA. “ATRAVESSAR UMBRALS”
MUR GRUIXUT VISCUT: DENSITAT + US

PECES A CONSERVAR

La part central de la proposta és la posada en valor de l’antiga casa 
pairal, el mas de Can Monmany. Es conserva el concepte de plata-
forma sobre el terreny, i la peça llarga de la nau de l’anti celler.

NOVA PECA A CONSTUÏR

El programa del Centre Enològic requereix la construcció d’una 
peça amb l’entitat que es mereix. Així donçs, es col.loca en el sentit 
transversal del mas, acotant la plaça, un nou espai públic.

AMPLACIÓ DEL MAS

S’estira la peça de la masia, fins a tocar al límit de la plataforma. 
Enfatitzant així la idea de conjunt, i el protagonisme d’aquest 
element. Es genera el filtre entre el davant i el darrera.

NOU ESPAI SOTERRAT COMÚ

A la cota d’accés (a l’interior de la peça), es genera l’espai comú 
entre els tres edificis. Es fa així el filtre entre l’exterior del conjunt i 
el propi edifici a través d’aquest espai soterrat.

REINTERPRETACIÓ CARRER: SOTERRAT

S’entén com una escletxa a l’interior de la massa constuïda, per on 
accedeixen els cotxes, i es canvia la velocitat del visitant per la 
adeqüada al lloc: el camí a peu. Idea de pati com a teló de fons.

VOLUM GENERAL PROPOSAT

La suma d’ actuacions conformen la idea de projecte. Superposició 
d’intencions i estratègies, per la conformació d’un tot, rotund, clar 
i que resolgui les necessitats i inquietuts arquitectòniques.


