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EL FOYER: ENTENDRE EN MOVIMENT EL PAISATGE 

Desplegament 1/100

PLANTEIG

El foyer es conceb com un espai diàfan, continuació
natural del terreny, on es puguin establir les accions
més disteses del centre. Serà important controlar les
visuals per a establir relacions entre l'interior de
l'edifici i l'exterior però també entre les diferents
peces que van conformant el Centre de Natura.

Per a proposar el sistema de façana, es tindran en
compte dos factors:

- la insolació de les façanes: al tenir algunes vessants
a nord-oest, serà important estudiar la protecció solar;

- la posició en què l'usuari utilitzarà aquesta part de
l'edifici. Es proposa que en el deambular , l'usuari
descobreixi el paisatge al seu voltant.

L'opció escollida serà la combinació de vol i lama
vertical, doncs per a l'orientació més desfavorable
funciona bé i, en conjunt, suposen un impediment molt
puntual i poc distorsionador de la vista general.

          vista en moviment     vista puntual i estàtica

Aquest sistema contrasta amb el proposat als volums
d'activitats on el que es vol aconseguir és la sensació
de concentració i reclusió, sense oblidar la posició de
l'edifici però creant una atmosfera diferent.
L' estacitat  de l'usuari serà l'estat més comú, doncs es
plantegen uns llistons de fusta horitzontals que filtrin
la llum i les vistes de l'exterior.

Es vol que la informalitat  de les activitats que es duen
en el foyer es transmetin també en la disposició de la
protecció solar, de manera que hi hagi un cert ordre
però que a primera vista no es percebi. Les lames es
disposaran seguint unes regles de joc :

- on hi hagi pilar;

- on hi hagi carpinteria;

- en els punts d'inflexió de la façana.

I, una vegada fixada la base, es disposaran la resta de
lames segons un patró que s'adapta a:

- orientació: a nord-oest més densitat, a nord menys;

- possibilitat de sortida a l'espai central;

- possibilitar o impedir la vista a travès.

sortida sortida impedir la vista: intimitat
treballadors informació

vista des de la masia vista general de la vall conexió amb la masia entrada principal del Centre de Natura
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