4.3 Visió integral del projecte
Obres a realitzar
El projecte pretén reordenar el conjunt, enderrocant les parts mes malmeses o discordants amb la masia original i
rehabilitant i consolidant la zona de la masia i del porxo. La intervenció en cap cas restarà valor als aspectes protegits de la
masia, sinó que intentarà reforçar la seva qualitat ambiental i d’element protegit.
La masia es destinarà a habitatge dels propietaris, deixant una part de l’edificació principal per albergar la col·lecció. L’altre
edifici de certa entitat, el porxo, disposarà d’us de magatzem vinculat a l’activitat agrària.
L’espai expositiu s’ubica en la planta baixa de la masia, mantenint la cuina actual (amb el forn), el menjador i el graner com
a part de la mostra. L’antic estable, annex a la masia, es converteix en un únic espai que farà funcions de sala polivalent
(sala de conferències, actes, exposicions, etc.). La coberta d’aquest edifici annex, es troba malmesa en parts importants de la
seva estructura. Aquesta coberta es refarà íntegrament, per rehabilitat l’estructura i solucionar entrades d’aigua, alhora que
aïllar-la tèrmicament. Aquest canvi suposarà l’elevació de la coberta respecte el seu nivell actual d’uns 40cms, però quedant
sensiblement mes baixa que el cos principal i sense afectar a la imatge del conjunt, com es pot comprovar en la
documentació gràfica.
Al destinar la part existent de masia en planta baixa a espai expositiu, l’habitatge es desplaça a la planta primera de la
mateixa i, parcialment, a la zona de planta baixa no original, on actualment hi trobem els galliners i altres construccions
precàries que s’enderrocaran i reconstruiran en un volum més integrat amb l’edificació original.
L’ampliació de l’edifici principal es realitzarà amb un cos més baix, a mode d’annex. Es dotarà a tot el conjunt del mateix
acabat, a base de revestiment amb morters tradicionals.
Els cossos annexos a la zona de safareigs, en mal estat i sense interès de conservació, s’enderrocaran, contribuint al
reordenament del conjunt que es pretén. D’aquesta manera s’aconsegueix una relació més neta entre la masia i la era. Es
planteja, en canvi, la col·locació d’un element tipus pèrgola, que no interfereixi l’esmentada relació.
La intervenció en l’altre edifici, el del porxo, seguirà els mateixos criteris. S’enderrocaran les parts annexes en façana sud,
discordants amb el conjunt, i es mantindrà el cos principal i la cort de porcs, annexada en façana nord. En l’edifici del porxo,
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entès com d’ús magatzem, s’hi preveu la ubicació de diferent material vinculat amb la explotació agrària, sigui de la col·lecció
o no. En la part sud del porxo, es col·locarà una altre pèrgola.

Planta general de la proposta.
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Fotomuntatge de l’estat actual i proposta de les façanes sud-est i nord-est
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Fotomuntatge de l’estat actual i proposta de les façanes nord-oest i sud-oest
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Fotomuntatge de l’estat actual i proposta del galliner i el porxo, vista oest
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Fotomuntatge de l’estat actual i proposta del porxo i el galliner vista sud
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Fotomuntatge de la proposta de pèrgoles

57

