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El Vilaró és una masia de la població de Sant Bartomeu del grau de la que es té informació des de mitjans del segle XIV. Ha evo-
lucionat al llarg dels segles per adaptar-se a les necessitats de les diferents etapes i propietaris, malauradament, en els últims 
75 anys ha estat en complet desús i és ara, després que la seva nova propietària n’adquirís el control, que s’aposta per un can-
vi d’ús de la construcció per recuperar l’activitat del conjunt alhora que s’intenten solucionar mancances del poble de Sant Bartomeu.
Així doncs, el projecte que nosaltres presentem passa des de l’estudi de la viabilitat del can-
vi d’ús i la necessitat de la població de Sant Bartomeu fins al desenvolupament d’una proposta de transformació de la ma-
sia per convertir-la en una construcció del segle XXI que resolgui totes les necessitats relacionades a la nova funció proposada.

MAITE ROVIRA

És l’actual propietària del conjunt del Vilaró.  
Veterinària de professió, ha decidit recuperar 
i otorgar-li un nou ús a la masia del Vilaró 
després de haver-la heredat.

MANCA DE SERVEIS A LA ZONA

La voluntat de fer un canvi d’ús en la masia va 
sorgir arrel de la manca de serveis d’hospe-
deria en la zona de Sant Bartomeu del Grau.

OBJECTIU D’UNIFICACIÓ DEL 
CONJUNT PER SER APTE PER 
L’ACTIVITAT

Millorar la relació entre les diferents peces que 
formen el Vilaró serà una de les principals vo-
luntats del projecte de manera que totes tre-
ballin conjuntament.

CONSERVACIÓ I EVOLUCIÓ DE 

L’EDIFICACIÓ 

L’actuació en la masia pretèn respectar el 
caràcter de l’edificació alhora que soluciona 
i possibilita les noves exigència relacionades 
al nou ús. Seguir amb l’evolució natural de la 
masia en funció de les necessitats de la ma-
teixa manera que s’ha anat produint al llarg 
dels segles.




