
casa a santa coloma de farners

El projecte se situa al tram fi nal d’una zona residencial de Santa Coloma, en una 
parcel·la envoltada de bosc.

El seu propietari, Marc Alsina, presenta un programa de necessitats molt concís: un 
habitatge en una sola planta, funcional i diàfan, amb una superfi cie limitada a 90m2 
habitables i 30m2 de garatge.

Els acabats interiors segueixen la línia minimalista que caracteritzen l’edifi ci. Així, els 
revestiments clars i els paviments de fusta harmonitzen perfectament amb els mobles 
rústics i les peces contemporànies, transmetent una visió de naturalitat.

Per fora, l’aplacat de pedra arenisca clara juga amb l’acabat pintat de color roig anglès, 
aconseguint un acabat dinàmic i elegant alhora.

Es pensa en una construcció de línies molt rectes, formada per tres prismes quadran-
gulars que correspondran a la zona nit, la zona dia i el garatge, respectivament.
La coberta, plana, acaba de donar l’aire de simplicitat al conjunt.
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Des de l’entrada es planteja una sala única que engloba les funcions d’estar i menjador; es 
tracta d’un espai rectangular que respira i connecta perfectament amb l’exterior gràcies a les 
grans obertures disposades als extrems. Aquest fet, a part de proporcionar grans dosis de 
llum, garanteix la necessària ventilació creuada.
Des de la cuina, oberta al menjador, s’accedeix al pati i també al garatge a través d’un espai 
destinat a instal·lacions.
A l’altra banda de l’estar trobem la zona nit; dues habitacions dobles i un bany discorren al 
llarg d’un distribuïdor que torna a la zona dia, amb la qual cosa es forma un circuit de pas 
circular.

El disseny de la construcció ve molt condicionat, en aquest cas, per la forma trapezoidal de 
la parcel·la, d’uns 400m2, que presenta una façana de 21m que es va estrenyent fi ns a una 
de 13m.
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