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La primera intervenció consisteix en proporcionar tres espais 

llestos per ser utilitzats com a tallers individuals i es concen-

tra en donar resposta a dues condicions bàsiques de qualsevol 

espai de treball: confort lumínic i climàtic. Integrat en l’actuació 

es proposa un mínim de superfície d’emmagatzematge i es ges-

tiona la relació amb l’exterior, tant modificant-ne en algun cas 

l’accès fins a crear noves obertures visuals.

El taller 1 requereix pocs canvis ja que ha es-

tat utilitzat com a taller fins ara. En Daniel 

apuntava a que durant dos o tres mesos d’hiv-

ern hi fa força fred i que havia d’interrompre 

la producció. Nomès consta d’aillament a la 

coberta, pel que l’actuació s’ha concentrat en 

col·locar 8 cm d’aillant de fibres de fusta amb 

un acabat interior de tauler de contaxapat. 

Tambè es plantegen unes estanteries que es 

fixen a l’estructura de l’edifici. 

Al taller 2 es proposa aillar coberta i façanes 

i un revestiment de tauler de fusta. Aprofitant 

la disposició dels perfils de fusta que formen 

cada pilar dels pòrtics, es col·loca un tauler 

entre ells que actua com a suport vertical 

d’unes estanteries de fusta de 50cm d’amp-

lada. L’accès canvia de posició i de pla, col·lo-

cant-se al pla interior de les estanteries cre-

ant una petita transició que busca potencíar 

l’entrada a un mon interior. Dues noves ober-

tures de vidre fixe s’obren a nord-oest a una 

alçada de 2,4m respecte el terra amb l’objec-

tiu de proporcionar una bona il·luminació de 

l’espai.

El taller 3 es troba a mig construïr. De nou es 

proposa intensificar la transició entre l’exteri-

or i l’interior amb una porta-passatge, propor-

cionant al ceramista una separació simbòlica 

entre aquest dos mons. A partir dels laterals 

de la porta sorgeixen les estanteries, que ro-

degen la primera meitat de la planta fins al 

sostre. La segona meitat està completament 

lliure, amb el lateral est completament obert 

al paissatge. Unes proteccions correderes ex-

teriors impideixen l’entrada de llum directe en 

els dies calorosos. Unes petites escales por-

ten a l’altell.
Proposta. Plantes 1:100. Alçats 1:200. Seccions 1:50Preexistències
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