
L'ARTISTA I EL PAISATGE

La intervenció busca un tipus de relació íntima entre l'artista i el paisatge. Les finestres de la nau actual, d'1mx1m, en 

destapar-les el paisatge esdevé protagonista de l'espai com dos quadres en moviment. El pati actua com a filtre de llum que 

posa de manifest el paisatge on es veuen els colors verdosos que contrasten amb el color de la totxana. La composició de 

la fusteria enmarca les finestres posant el paisatge en valor. El moviment que necessites per ventilar estan coordinades amb 

les finestres.  S'escull una corredera amb una fulla fixa i dues correderes, essent una sola finestra. Buscant la màxima 

transparència visual amb el pati.
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19. EL MÒDUL. CONSTRUCCIÓ II

La nau tédos situacions molt diferents a nord i a sud, la sud és la façana d’accés i a la façana nord trobem les finestres  

d’interès estratègic pel projecte que emmarquen el paisatge. En ambdós façanes es mantenen les obertures existents i la 

mateixa composicióde façana intervenint per addicióen funcióde les necessitats utilitzant materials que estiguin en harmonia 

amb el conjunt.

La façana sud és l’accés on hi busquem privacitat i intimitat. Ja hi trobem un primer filtre tèrmic i visual que és el mur. En 

l’eleccióde la porta es busca que l’usuari pugui gestionar aquesta privacitat, per tant s’escull una porta de fusta abatible amb 

una fulla superior independent. En el cas de les finestres laterals s’escull una finestra abatible superior i lateral amb fusteria de 

fusta, que permet gestionar la privacitat i la ventilació.

En el cas de la façana nord, col·loquem una xapa de 5mm que protegeix l’interior de la pols dels camps del costat a part 

d’esdevenir un element pictòric.
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