
PLANIMETRIES I GRÀFICS
39 X 37 cm

IMATGES
36 X 54,4 cm

(màxim 5 imatges)

Memòria de l’obra:
Montserrat Regular cos 17 pt / interlínea 20 pt
color: 80% cyan + 95% magenta + 65% groc + 60% negre
Màxim 13 línees de text

Títol obra
Montserrat SemiBold cos 55 pt / interlínea 50 pt / color: 60% cyan + 100% magenta + 50% groc + 10% negre
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Dues cases de suro

Les cases s’aixequen enmig d’una parcel·la densament poblada de pins, alzines sureres i alzines en una zona de la Costa 
Brava en la que antigament hi havia explotacions de suro.

Les dues construccions, compactes i verticals, emergeixen del terreny accidentat en el que s’ha intervingut el mínim 
possible conservant la vegetació existent d’espècies mediterrànies de sotabosc. L’ombra dels esvelts pins protegeix les 
cases dels raigs de sol.
Les cases son de fusta contralaminada de pi, recobertes per l’exterior de dues capes de suro.
La casa de major mida estén la seva planta principal mitjançant un pal·li exempt que configura dues amples terrasses 
superposades amb vistes al mar i a Les Gavarres. El pal·li, de formigó sorrejat, és una estructura independent de la casa i 
les seves terrasses queden suspeses entre els pins.

Ambdues cases van obtenir la qualificació energètica classe A amb un consum d’energia de 41,44 i 46,22 kWh/ m2 l’any i 
unes emissions de 7,04 i 7,88 kg de CO2/m2 a l’any.


