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LA SEQÜÈNCIA ESPAIAL [Objectes & ambients]

ESQUEMA FUNCIONAL [circulació & espai-ús]

espais treball

eix circulació

accés

espai d'unió

paraments- quadres

zona d'escultures

murs

paviments

nova escala

sustitució de pilars

MODIFICACIONS PUNTUALS [confot, llum, materialitat]

noves obertures

noves divisòries

LA CASETA DEL VILAR: RESIDÈNCIA I ESPAI DE CREACIÓ

Pfm 2017, ETSAV Natàlia Morató Avalos

10. REINTERPRETACIÓ. PLANTA BAIXA

espais residència

MASIA » Residència

01. Entrada » 17,46 m²

02. Espai expositiu » 44,64 m²

14,27 m²

14,27 m²05. Serveis »

19,33 m²03. Biblioteca »

40,62 m²06. Cuina »

53,00 m²07. Aula polivalent »

53,00 m²08. Sala auxiliar »

88,63 m²09. Pati »

FEMER » 

12. Entrada » 9,37 m²

36,28 m²

Espai escènic

13. Espai escènic »

TallersNAU PORCINA » 

14. Mòdul taller » 56,00  m²

ESPAI LLIURE EXTERIOR

93,78 m²

18,00 m²

15. Cobert polivalent » 

16. Mòdul taller » 

10,53 m²

52,00 m²18. Cobert placeta » 

17. Serveis » 

32,71 m²

28,20 m²

PALLER » Habitatge propietaris

10. Taller »

11. Instal·lacions »

04. Hab minusv »

PLÀNOL e: 1/175

Es materialitza a través d’uns murs i paviments que van acompanyant aquest nou esquema funcional. Aquest trànsit entre la zona 

de la masia i la zona de treball s’articula a través d’aquests murs que van guiant les persones de diferents formes segons la seva 

geometria relacionat amb els eixos compositius dels edificis; organitzant l’entrada dins de la casa, marcant certa privacitat de les 

entrades a certes àrees, descobrint punts d’exposiciód’obres d’art, protegint-los, donant privacitat, intimitat, obrint-los noves vistes al 

paisatge... 

Aquest circuit estàtot acompanyat amb vistes al paisatge i en el punt on s’obre es generen unes pèrgoles per treballar a l’exterior a 

l’estiu. El recorregut es realitza sobre sauló o gespa i només es pavimenten les entrades als diferents usos per tal de garantir 

l'accessibilitat.

El projecte mantéla nau porcina ja que a part de la seva integraciópaisatgística el que téinterès de l’edifici són les finestres que 

miren el paisatge. Els murs en la transiciócap a la zona de la nau reforça aquest interès donant-li continuïtat. L’edifici en si no 

téinterès, peròel que si que téinterès és el propi ordre que crea. Es reforcen les finestres a través d’un element metàl·lic que 

protegeix de la pols i ala vegada genera una ombra. D’aquesta forma l’edifici desapareix i passa a ser juntament amb els murs un 

element pictòric del paisatge, una successió, la síntesis d’un quadre. 

Per tal d’adequar aquests edificis singulars als nous usos s’introdueixen una sèrie de modificacions puntuals: en la nau es crea un 

pati per donar més llum als tallers, en el femer una escala per poder accedir des de d’alt i en la masia unes petites obertures 

aixícom dos reforços estructurals. L'objectiu és intervenir el mínim possible, utilitzar solucions senzilles i econòmiques aprofitant els 

punts en què els materials o l'estructura s'han de modificar.

Tenim una sèrie d’edificis que no tenen cap relacióentre ells, s’estableix per raons d’adaptabilitat una jerarquia programàtica: en 

els mòduls de la nau porcina i el femer es situaran els espais de treball i en la masia la zona de residència, incloent espai de 

menjador, cuina, sala d’exposicions i biblioteca, i l’objectiu és que funcioni com una unitat. Volent mantenir l’harmonia del conjunt 

i el paisatge que aquest estructura, el que es proposa es unir aquests edificis a través de l’esquema funcional, és a dir, a través de 

l’estructura del propi ús i la circulació entre ambdós.  En el circuit entre la zona de treball i de residència es van articulant els 

diferents usos comuns. Es crea la unió d'elements materials a través d’un concepte immaterial.
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[Exclusivamente para uso académico] 


