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Secció del Corredor/ El nou corredor que articula l’edifici presenta diferents 
situacions espaials. La diferencia d’altures, la transversalitat de pas i els difer-
ents nivells de connexió, jerarquitzen l’espai i distribueixen els fluxes de gent. 

ESPAI I IL·LUMINACIÓ
---------------------------------
La il·luminació principal es 
produeix a través del nou 
mur de lames de fusta (C01/
D02) que s’obre a la façana 
del pati. A més, l’edifi rep 
il·luminació ambiental de les 
diferents obertures existents. 

Enderrocs/ Representació i quantificació dels elements enderrocats 
per dur a terme el projecte.
Elements grafiats: Murs, Forjats, Tines i Escales.

P0/M1
Enderroc dels murs 
interiors dels dipòsits.

P0/E1
Supresió de 24 tines.

P0/M2
Obertura dels murs 

de les navetes.

P1/M1
Enderroc dels murs 

interiors de dipòsits i  
gábies.

P1/F1
Enderroc dels forjats 

de les navetes de 
fermentació.

P0 (+102.5)

P1 (+107.5)

P2 (+112.5)

P0/M3
Estintolament de la façana al 
pati i enderroc de la galeria 
d’ampliació i els murs interiors 
de les gàbies.

P0
Enderroc de la nau 
d’ampliació

P1/M2
Enderroc dels dipòsits 
sobre la polataforma per 
alliberar la planta.

P1/E1
Eliminació de les escales 
laterals (x2).

P2/F1
Enderroc total del forjat.

P2/F2
Enderroc del forjat sota 
coberta per a la construc-
ció d’un pas amb escala.
(x2)

P2/E1
Eliminació dels recepta-
cles posteriors.
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Programa/ Axonometria de l’organització de l’edifici: corre-
dor principal, parts i superfícies.

A/Sala de Culte
 1-Cobertes de teula a 2 aigües
 2-Voltes creuades de cobertura de les navetes
 3-Plataformes de congregació 2x(71+110) m2

 4-Espai de culte i liturgia  2x(767) m2

B/Naveta Museu
 1-Coberta plana ajardinada (C01/D1)
 2-Espai expositiu de Es Sindicat 123 m2

C/Biblioteca, Pati i Menajdors
 1-Cobertes de teula a 2a.
 2-B 292 m2  /P 143 m2 /M 199 m2

D/Hospederia
 1-Cobertes de volta
 2-Cubicles dormitori (C03/D5)
 3-Plataforma de relació  586 m2

E/Aulari
 1-Galeria + 2 Aules + Auditori 595 m2

 2-Dipòsit Capella   78 m2

F/Façana Principal
G/Corredor
 1-Espai de connexió   519 m2

 2-Mur de lames de fusta

ESTRATÈGIA 
CONSTRUCTIVA
---------------------------------
Alhora d’actuar en l’edifici vell 
es mantenen els elements 
existents que: 1-Compleixen 
les condicions d’integritat i 
seguretat, 2-Tenen un valor 
funcional i 3-Presenten una 
rellevància formal o espacial.




