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REFERÈNCIES

FAÇANA PERIMETRAL

Es vol fer referència tambè a les edificacions tradicionals de Collse-
rola, amb els seus vestits naturals que envolten una pell dura.
Al projecte, la pedra s’ha substituït per formigó texturitzat que 
s’envolta per la vegetació tradicional de la zona: l’HEURA.
Aquest esplèndid vegetal aporta un dinamisme i una naturalitat al pro-
jecte oferint una gama de colors que el relacionen amb la vinya.
El continu canvi atorga naturalitat al projecte, afectat favorablement pel temps.

PELL DURA

PELL NATURAL TOVA

COLORS DE L’HEURA (el canvi en el temps)

RELACIÓ AMB EL VI  (gama de colors relacionats)

C’an Catà 

Edifici esplèndid i de grans dimensions. A la vall de Sant Feliu de Llobregat.
Passejades senyalitzades al voltant de les àrees de lleure de la 
Salut de Sant Feliu i de Santa Creu d’Olorda. Itinerari en bicicleta 7.

C’an Coll

Casa pairal senyorial originària del s. XVIII. esplèndids jardins de traçat clàssic. 
Ús agrícola i senyorial. Prop de Cerdanyola del Vallès.
Passejades senyalitzades al voltant de l’àrea de lleure de Can Coll.

L’heura és una planta que té la característica de canviar de color amb el 
temps. Aquest fet fa que es projecte no sigui una imatge fixe, sinò can-
viant amb el temps. Els colors que es veuran estarán sempre en rel-
ació amb l’època de lany, i es contrastarà amb els colors de les parres.

Els colors propis de l’heura es relacionen amb les vinyes, oferint una im-
atge contrastada de conjunt. El pas del temps serà visible en tot moment 
, considerant el projecte un projecte canviant, entenent que la no fixació 
d’imatge, sinò l’atorgació de dinamisme que correspón amb la natura.
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