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arquitectura

amable, saludable, senzilla, poètica, social

Un fet quotidià, una eina artística per transformar 

l’escena diària

Ens posem al servei de l’usuari com a tècnics i 

artistes a través de la imaginació, la intuïció, la 

sensibilitat, l’enginy i l’esforç

Entenc que el gran repte que tenim com a socie-

tat és trobar l’equilibri entre el

consum i el medi, acompanyat de la gestió dels 

grans canvis socials que comporta el progrés
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[Exclusivamente para uso académico] 
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Urbanisme:

En el camp de l’urbanisme, hi ha un concepte 

que trobo molt interessant de cara el futur que és 

la variabilitat

l’equilibri entre la social i la física 

de cara a buscar una ciutat sostenible en tots els sentits.

En cada cas s’ha realitzat un estudi detallat d’ambdós estrats

per teixir un discurs coherent.

Buscant posar en valor l’esperit del lloc.
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Revitalizar el teixit urbà de Sines, 

actualment s’identifica com un poble 

pescador que en poc temps ha pasat 

a ser un focus de desenvolupament 

industrial i portuari molt important 

dintre de Portugal. S’evalua el seu 

potencial productiu i de creació de 

noves activitats.

Praia Norte. Cidade Sul.

Lisboa, Portugal

2016
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[Exclusivamente para uso académico] 

Revitalitzar el teixit urbà de Trinitat Ve-

lla. S’aprofita una infraestructura abso-

leta per: reactivar unes zones que han 

estat inaccesibles durant molt temps 

i enllaçar i dinamitzar els dos grans 

espais lliures de Trinitat Vella, per tal 

de desenvolupar-hi un nou concepte 

d’espai públic, l’espai públic produc-

tiu, a partir d’activitats de sostenibilitat, 

de salut i d’economia relacionats amb 

l’agricultura urbana per tal de millorar 

la situación de la gent del barri ja que 

dins el barri ja n’hi havia tradició.

L’horta de Can Font

Trinitat Vella, Barcelona

2015

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 
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L’objectiu és la transformació del 

sector de Can Roget, un àmbit central 

dins de Parets del Vallès, que esde-

vindrà el punt de connexió no només 

entre el casc antic i l’eixample, poten-

ciant les àrees de socialització de la 

ciutat, sinó que també entre el Gallecs 

i el corredor del riu Tenes, tant peato-

nalment com a nivell biològic. L’àmbit 

té un caràcter periurbà, és a dir, una 

zona que serveix com a connectora

entre espais naturals. Aquesta 

transformació es planteja a partir de 

l’implantació d’habitatge que definirà 

un barri amb identitat pròpia on es 

treballarà una nova habitabilitat basa-

da en el concepte de permeabilitat, 

comunitat i el contacte amb el sòl.

Transformació espai periurbà

Parets del Vallès, Barcelona

2014
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Edificació:

En el camp de l’edificació, en tots els projectes 

es busca treure potencial espaial

amb una característica arqutiectònica singular,

buscant ambients amables i sensibles amb l’entorn.

Equilibri entre la forma, l’estructura, la matèria i els recursos.

En cada cas s’ha realitzat un procés de preguntes i insistència 

per teixir un discurs coherent.
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L’objectiu és dissenyar el centre dels volcans, basat en la interpretació i divulgació del con-

junt de volcans de la comarca.

L’edifici és una massa edificada que es fa obrint i tancant amb un caràcter descobridor de 

l’entorn, tant mitjançant un recorregut interior com exterior.

De la ciutat als volcans: 

Una volta i mitja

Olot, La Garrotxa

2016

[Exclusivamente para uso académico] 

De la ciutat als volcans. Una volta i mitja
natàlia morató avalos
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[Exclusivamente para uso académico] 
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Crear un element contundent que dongui sentit a tot l’espai servidor de l’edifici. Posa en 

valor la casa de l’aigua. 2 sensacions/ ambients diferents (contraposició): una més càlida 

de fusta i una altre blanca, el sòcol, en relació amb el pati reflecta la llum. A través d’un 

esquema funcional es solucinona les dues plantes (coordinació) però dissenyant dos tipus 

d’espais diferents. 

Centre Cívic

Trinitat Nova, Barcelona

2016
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Els criteris bàsics per desenvolupar aquest projecte són: permetre una 

bona il·luminació als nous i antics habitatges l’anàlisi del teixit urbà, trobar 

ordre en un entorn caòtic i establir noves relacions (vistes, persones, 

espais, accés ...)

STUDY-DWELLING 

Gràcia, Barcelona

2013
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La formalització de la biblioteca es basa en un joc de cobertes que 

controla l’entrada de la llum i l’evacuació de la pluja. Els prestatges i 

l’estructura distribuieixen l’espai i els itineraris dintre de la biblioteca.

Wood Theoretical Library

2012
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Adaptació d’una parcel·la privada amb una casa de camp en un hotel 

rural basat en la creació d’itinearis, definint zones a través dels diferents 

nivells i la implantació de 10 apartaments amb vistes magnífiques de la 

terra i el mar.

Rural Hotel

Tiana, Barcelona

2012
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Efímer:

Una arquitectura d’intervenció inmediata i reversible.

a través de la composició de materials

i geometria.

Una nova forma d’arquitectura, divertida

posant el talent al servei d’un context

que canvia constantment.

Generar un sentiment efímer.
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Transformació del convent dels Àngels en un espai social cobert rela-

cionat amb la plaça del MACBA, la plaça lateral semisoterrada i la plaça 

enfront la entrada del convent creant una “Àgora” i mantenint l’essència 

estructural.

Convent dels Àngels

El Rabal, Barcelona

2013
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Exercici experimental basat en crear una connexió entre el carrer Aribau 

i la plaça del MACBA. La intervenció estudia els diferents tipus de locals 

i espais plens i buits del carrer intervingut creant un passatge amb una 

arcada continua amb múltiples caràcters. 

Bonaventura Carles Foradat 

El Rabal, Barcelona

2013
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L’espai cerimonial es troba en un camí que està connectat amb la via 

principal i l’església del Asplund. És un espai obert limitat pel contrast 

sensitiu. El contrast tèrmic. Contrast de densitat. Contrast de la llum. Con-

trast de so. L’element principal: el valor i el significat essencial de la porta.

CEREMONIAL SPACE 

Asplund’s cemetery, Stockholm 

2013
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Dibuixos:

Notes de camp, interpretació, fer una síntesi i transmetre 

una sensació d’espai.

La utilització de la tècnica de dibuix a llapis i aquarel·la 

durant el procés creatiu porta a tenir en compte 

una sensibilitat envers el color, la llum, l’ombra, l’entorn...

després es reflecteix en el resultat final.

A l’hora de triar la tècnica de dibuix és important que el

llenguatge utilitzat sintonitzi amb valors de la teva interpretació.
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Natàlia Morató Avalos

ntl.morato@gmail.com

Professional experience:

- 2013 | Institute Habitat-Tourism-Territory (IHTT): Collaborator with Ricard Pié.

- 2013 | Solumetrics, SL. : Building front in Barcelona Draftswomen

- 2015 | Urbanism Department (ETSAV): Collaborator with Ricard Pié as a teacher’s assis-

tant in Urbanism I (Q3) class.

- 2015 | Institute Habitat-Tourism-Territory (IHTT): Collaborator with Ricard Pié in the “Turis-

mo transversal” seminar.

- 2016 | Noem Think CO2: Internship during three months.
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Awards:

Participation in International Seminars | Workshops:

Languages:

Computer skills:

Education:

Fundació Collserola, technology B.A., 2009-2011

Victoria dels Àngels (conservatory), elemental music degree.

ETSAV (Architecture University). Actually: Studying the fifth year of architecture degree.

Office, AutoCAD, Microstation, Photoshop

English: First Certificate 

German: Level A2

Catalan: Native

Spanish: Native

Portuguese: Basic

2013-2014 | 1rst award: XX Competition constructive solutions KNAUF

-2014 | Workshop: Genoa Summer School 2014

- 2015 | Erasmus- mobility program to Lisboa (Portugal)
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El més important, com diuen els castellers, “pot-

ser sol aniràs més ràpid, però junts anirem

més lluny”, amb el treball en equip i la confiança 

tot és possible. I si ens aixequem ben d’hora, ben 

d’hora, ben d’hora..
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