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INTERVENCIÓ AL TERRENY

S’ha intentat que l’intervenció al terreny sigui la mínima i 
més sensible posible.  L’equilibri entre impacte visual i im-
pacte al terreny ha estat l’objectiu que s’ha volgut aconseguir.
Cal dir que el terreny que ens trobem no és un terreny 
molt fàcil de manipular ja que està composat de pissarra.
El projecte ha respectat també els voltants del períme-
tre d’aquest, afectant mínimament al seu perfil natural.  

EXTRACCIÓ DE PISSARRETA (REUTILITZACIÓ)

RECUPERAR/CONSERVAR CAMINS EXISTENTS

El producte que s’extraurà del terreny seràn fulls de pissarra, un mate-
rial que es frangmenta fàcilment per franges. S’ha optat per a incorporar 
aquest material com a acabt de coberta, no només per a la protecció de 
les làmines d’impermeabilització, sinò tambè per una qüestió estètica.
S’entén l’edifici com una massa que sorgeix del terreny , que pos-
teriorment es vesteix de vegetació. Es pensa, d’algunamanera 
en ’aparició natural de l’edifici, que sorgeix del terreny.

L’aprofitament de les oportunitats que ens dona el terreny ac-
tual és un dels factors a considerar seriament. L’existència 
d’un camí  des de la carretera al solar ens ha donat l’oportunitat 
de separar els fluxes de producció i personal del fluxe públic.
L’edifici s’ha adaptat , entre d’altres a aquest condicionant.
El camí que connecta directament amb les vinyes és un cami de treball 
per a la maquinaria pròpia del centre. Es conserva totalment actuant 
solsament a la cota +297.50 que és allà on es relaciona ambel celler.
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