
Sala de conferències per el seminari del Toro (Menorca) 
 

El projecte es localitza a l’illa de Menorca, al cim de la muntanya del Toro que és la seva màxima elevació 
amb 358m de alçada. 

La muntanya del Toro és un dels centres emblemàtics de Menorca i el centre espiritual de la recent història 
menorquina. El cim no presenta, malgrat ser un punt de vista essencial a Menorca, un sistema d’acollida adequat. 
La configuració de l’explanada actual d’aparcament i els miradors, no permeten gaudir dels recursos d’una forma 
digna, donat imatge de precarietat.  
 Així i tot el conjunt presenta unes excel·lents condicions per convertir-se en un dels centres de visita més 
importants de l’illa, combinant de forma espectacular l’activitat turística i didàctica. 

L’ emplaçament esta caracteritzat per la limitació d’espai i l’elevada intensitat d’usos al cim. A aquest 
condicionant, se sumen la alta fragilitat medi-ambiental de la zona i un valor sòcio-econòmic i cultural molt elevat. 

El projecte es situa a la zona que ocupa actualment l’aparcament de la part nord del cim, que és la zona 
de l’espai exterior més alterada respecte de l’estat original. Es tracta d’una estructura de una sola planta 
semisoterrada que abraça l’edificació existent col·locant les seves cobertes a les cotes dels accessos de la seva 
planta baixa, deixant dues de les seves pròpies façanes acabades amb vidre i acer cortén obertes als espais 
exteriors i a les vistes sobre la illa. Una de les seves ales estalonada a la façana oest forma la rampa i miradors 
d’accés al santuari. A aquesta es troben els espais de servei i instal·lacions comuns a tot el conjunt, com són, el 
transformador de mitja tensió, la recollida selectiva, EDAR i serveis. Està composta de dues cruixies delimitades 
per murs amb llums de entre 4 i 6 metres cobertes amb lloses massisses de formigó. Aquests forjats formen la 
rampa intercalant trams del 8% de pendent amb replans horitzontals com el de la coberta dels serveis a on barata 
de direcció. La coberta es transitable d’accés públic i eventualment ha de permetre el pas de vehicles lleugers fins 
a la porta del santuari. 

L’altre ala perpendicular a la primera, amb direcció oest-est conté els espais principals del bar i la sala. 
Esta formada per tres cruixies, esglaonades amb la direcció de les vistes, de llums entre 7 i 3 metres cobertes amb 
lloses massisses de formigó. Aquestes tres cobertes s’inclinen lleugerament al llarg de la seva direcció principal, 
descendint en el sentit del recorregut d’accés, un 2% la més exterior, el 3% la central, i un 4% la interior que queda 
tallada per un pati. Hi ha que distingir dos tipus en funció del us previst a sobre, l’exterior i la central, acabades 
amb acer cortén, s’accedeix exclusivament per manteniment, mentre que la interior serveix de mirador d’accés 
públic per a peatons prolongant el pati del santuari, amb el conseqüent increment de sobrecàrrega.  

    A aquesta ala, d’acord amb les necessitats de l’espai, els murs es substitueixen a determinats trams per 
pilars. Al bar, els pilars substitueixen el tram final del mur de façana per obrir-lo visualment cap a l’exterior, i els 
centrals estableixen una divisió més flexible entre els seus àmbits. La necessitat de disposar d’un ample espai 
exigia un altre solució estructural per la sala. Es conserven els murs perimetrals de formigó que formen la façana i 
el mur de contenció interior i els centrals son substituïts en una longitud de 29 metres, des de l’accés fins la part 
posterior de la tarima, per dos encavallades metàliques tipus Warren que formen una estructura mixta amb la llosa 
superior de formigó armat. Tot i que suposen una llum més gran a salvar, tenen major coherència amb el conjunt. 
Ambdós pòrtics tenen seccions diferents en funció de la càrrega que suporten i l’espai lliure disponible. 

Les característiques heterogènies del sòl aconsellen la construcció d’un mur amb micropilotatge previ als 
treballs d’excavació. Un punt singular es troba a la fonamentació de la rampa d’accés al santuari on es troba 
l’estació de tractament d’aigua residual que s’incorpora a la construcció. 

El nou volum compleix a més la funció de controlar els accessos a l’interior del santuari i allunyar del seu 
entorn pròxim les activitats que puguin entrar amb conflicte amb la principal, creant un ambient més adequat per al 
treball i la reflexió. El seu volum es descompon per destacar la vista del conjunt des de l’exterior, i sobre tot de la 
torre de defensa, declarada BIC. A més crea damunt les seves cobertes una serie de miradors interiors acotats a 
diverses zones i públics que allarguen els espais interiors cap a l’exterior, i generen el primer pla a les vistes. 

El nou equipament ha de servir d’aula principal de l’escola seminari que s’habilita a l’edifici existent, i els seu 
usuaris poden ser molt diversos. El bar dona servei als usuaris de la sala, funcionant com atri per el qui accedeix 
des de l’exterior, i mirar cap a l’espai públic per funcionar com un complement de la oferta turística. També es té 
en conte la necessitat de dotar de suficients cambres sanitàries per a ús del bar i dels visitants des de l’exterior. 

Les dues activitats s’agrupen sota una coberta comú. Aquesta forma una composició de volums 
esglaonats que descendeixen des de el mur soterrat, cap a la façana nord, en paral·lel a la direcció principal de 
l’espai. El recorregut d’accés des de l’espai públic segueix aquesta mateixa direcció.  
 La zona de butaques de la sala té 300 m2, dividits en dos mòduls que permeten dos aforaments diferents. El 
primer disposa de 100 localitats amb una superfície de 160 m2, al que s’afegeix un segon per 115 persones amb 
160 m2 més. Es preveuen uns murs laterals amb cambres per la circulació transversal de les instal·lacions que a 
més poden ajudar a la instal·lació de pannells acústics per millorar les condicions de la sala.  

L’emplaçament no disposa d’enllaç a les xarxes públiques de subministrament d’aigua i clavegueram i per 
tant s’estudia un sistema de captació i tractament integral del aigua.  

 


