
ESQUEMA ENDERROCS

A la planta segona únicament arriba la 
planta sotacoberta de la masia. I la zona 
de la torre continua pujant fins al mira-
dor. 

Globalment es manté aquesta planta, i 
es realitzen les petites intervencions per 
adjustar a la nova distribució, com 
podem veure a les plantes de detall 
d’enderroc i obra nova.

A la planta primera, es conserva la masia 
en la seva totalitat, i s’enderroquen els 
volums adherits a ella, netejant així la 
peça central.

A la planta baixa s’eliminen les petites 
edificacions de poc valor històric-
constructiu, així com les peces que hem 
comentat, que toquen a la masia.

La planta soterrani quedarà amb única-
ment la peça del celler, enderrocant la 
fonamentació i zona inferior de les edifi-
cacions de la era.

Es neteja així el conjunt, quedant com a 
peces existents la nau del celler i la casa 
pairal.

La nau es buida totalment, deixant tot 
l’espai lliure per la posterior intervenció.

La masia es neteja i es deixen els murs 
gruixuts de pedra, i es conserven els 
forjats de bigues de fusta i revoltó cerà-
mic. 

FAÇANA SUD

És històricament la 
façana principal de la 
masia. Es proposa en 
aquesta zona la con-
servació de la lectura 
d’ordre compositiu de 
la mateixa, però 
enfatitzant-lo portant 
el pla del vidre cap a 
l’interior, obtenint així 
una façana més fonda.

Es realitza aixó tant en 
lapart nova com exis-
tent de la masia.

FAÇANA NORD

Es proposa un tracta-
ment amb un llenguat-
ge més actual, i acord 
amb les intencions glo-
bals del projecte.

Per entendre aquesta 
peça massisa, es 
col.loca el el vidre a pla 
de façana, per aconse-
guir aquesta plenitud.

El carrer posterior 
queda així tensat per 
dos plans continus, 
amb unes façanes on 
no es llegeixen forats 
aparentment, i on el 
vidre només s’enretira 
als punts d’accés de 
l’edifici.  

FAÇANA NORD

La façana nord del 
celler es tapia total-
ment, per un tema d’ús 
i condicions interiors, 
orientació i per la lectu-
ra continua.

FAÇANA PLAÇA

El celler oferirà la seva 
façana representativa a 
la plaça, posant el valor 
el caràcter de l’antiga 
era, i el nou espai 
públic de l’edifici.

FAÇANA SUD

La façana sud de sòcol 
serà continua amb 
finestres a pla de 
façana, per enfatitzar la 
massivitat.

FAÇANES SUD

A la del celler es propo-
sen com hem dit els 
vidres a pla de façana, 
a la zona del carrer, i a 
la plaça, on hi ha la 
zona porticada, al pla 
interior, per marcar la 
relació amb la mateixa.

A la façana nova de la 
masia, el tractament és 
el de marcar forats pro-
funs.

FAÇANA NORD

Igual que a la part 
antiga, es tensa la rela-
ció del carrer i es 
col.loquen les finestres 
a pla de façana.
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