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ESTALVI ENERGÈTIC
---------------------------------

La intervenció sobre l’edifici 
es planteja amb l’objectiu 
d’assolir el major grau 
d’autosuficiència. L’estratègia 
per assolir-lo consisteix en: La 
disminució de la demanda en-
ergètica, la utilització de siste-
mes estructurals i constructius 
econòmics i l’ús predominant 
de recursos locals.

Plantes d’Estructura/Planta 0/1/2 E. 1:500

Construcció/ Els conceptes i els elements constructius utilitzats 
per a la nova construcció són:

Formigó Prefabricat
	 L’estructura	de	la	nova	part	de	l’edifici	es	construeix	amb	
pòrtics	de	formigó	armat	prefabricats.	Pilars	i	jàsseres	armades	
juntament	amb	plaques	alveolars	pretensades	per	als	forjats.

	 L’edifici	existent	presenta	una	estructura	robusta	defini-
da	per	gruixuts	murs	de	càrrega	i	grans	pòrtics	de	formigó	en	
massa.	La	nova	estructura	pren	la	mateixa	lògica	estructural	de	
pòrtics	i	s’hi	afegeix	com	una	prolongació	natural.	Aquest	vincle	
entre	ambdues	parts	s’estableix	a	través	de	la	crítica	i	revisió	de	
la tècnica: lo nou i lo vell.

Pedra de Santanyí
 La pedra autòctona de la zona s’utilitza per materialitzar 
els tancaments dels nous murs afegits. 

	 La	Pedra	de	Santanyí	representa	el	màxim	exponent	de	
la	 família	d’Arenisques	 típiques	de	Mallorca,	normalment	con-
egudes com a “Marès”.	Aquesta	pedra	presenta	les	caracterís-
tiques	tècniques	i	prestacions	a	la	intempèrie	més	elevades.	

Fusta Laminada
 L’estratègia per a poder “construir dins d’una construc-
ció”	es	basa	en	la	utilització	d’elements	prefabricats,	finits	i	auto-
portants.	La	fusta	laminada	(CLT)	permet	construir	ràpidament	i	
amb	un	impacte	mínim	sobre	la	obra:	forjats,	tancaments	i	ele-
ments estructurals. 

Els	elements	construïts	amb	aquest	material	corresponen	a	(De-
talls a C01/C02/C03):
	 1.		 Forjat,	passera	i	escales	de	connexió	que			
	 	 s’introdueixen	dins	del	corredor principal.
	 2.		 Cel·les	dormitori	i	jàssera	principal	de	la	coberta		
  de la nau d’hospederia.
 3.  Plataformes de congregació dins les tines a  
  l’espai de culte. 

Forjat Unidereccional 
de  biguetes i casetons 
ceràmics

Forjat Unidereccional 
de  biguetes i casetons 
ceràmics

Forjat de plaques de 
fusta (CLT)

Solera de Formigó

Solera de Formigó:
Aljub

Solera de llosa de 
Formigó armat

Estructura de pòrtics de 
formigó armat, prefabricat, i 
forjat de plaques alveolars

Forjat de Coberta de llosa 
armada sobre bigues de 
formigó armat in situ.

FONAMENTS
---------------------------------
L’edifici presenta diferents 
tipus de fonaments. 
A la zona de recepció on el sòl 
és més favorable hi han murs 
sobre sabates corregudes.
Els pòrtics de les naus es 
recolzen sobre sabates ail-
lades arriostrades.

Clase	 	 Coef.	absorció	 Res.	compresió	Res.	flexió	 Densitat
M. de S’Arenal 23.19%  35 kg/cm²  18 kg/cm²  1.462 kg/m³
M. Porreres 18.43%  36 kg/cm²  21 kg/cm²  1.597 kg/m³
P. Santanyí 3.48%  131kg/cm² 55 kg/cm²  1.794 kg/m³
M. Muro 23.62%  44 kg/cm²  23 kg/cm²  1.528 kg/m³
M. Felanitx 9.23%  59 kg/cm²  54 kg/cm²  1.961 kg/m³

Estratègies Energètiques/	L’antic	celler	es	transforma	en	un	nou	edifici	au-
tònom	que,	amb	una	molt	baixa	tecnificació,	assoleix	una	alta	eficiència	am-
biental.

Estructura
El	formigó	prefabricat	garanteix	un	element	constructiu	de	llarga	vida	útil,	baix	
cost,	reversible	i	amb	alta	inèrcia	tèrmica,	igual	que	l’edifici	existent.	
L’estructura	s’activa	amb	captació	geotèrmica	de	manera	que	la	seva	inèrcia	
serveixi	com	a	sistema	d’atemperament	tèrmic	i	especialment	com	a	sistema	
de	dissipació	de	les	altes	càrregues	tèrmiques	de	l’edifici.	Aquest	intercanvi	
amb	el	terreny	serà	exclusivament	en	free-cooling,	o	sigui	sense	aportació	
addicional d’energia.

Il·luminació Natural
El	nou	esquema	de	corredors	i	patis	de	l’edifici	permet	que	els	espais	con-
nectin	amb	façanes	exteriors.	L’obertura	de	la	façana	nord	permet	aprofundir	
en	la	bona	distribució	de	llum	natural.	Aquest	fet	redueix	el	consum	de	llum	
artificial	que	alhora	disminueix	els	consums	de	refrigeració	degut	a	les	càr-
regues	tèrmiques	de	les	lluminàries.

Clima
L’edifici,	per	la	seva	envergadura,	s’entén	que	ha	de	tenir	diferents	climes	i	
diferents	gradients	de	confort.	Es	proposa	un	mínim	de	tres	tipus	de	climes	
associats	a	diferents	intensitats	d’ús.	La	tecnificació	especifica	de	cada	clima	
tindrà	els	seus	sistemes	associats.

 Clima	A/	Hivern-Estiu	(17-26ºC)
 Espais intermedis
 Passadissos
	 Zones	d’accés	i	de	reunió

 Clima	B/	Hivern	(17-26ºC)	-	Estiu	(23-25ºC)
 Plataformes de culte
 Receptacles
 Cèl·les i dormitoris

 Clima	C/	Hivern	(21-23ºC)	-	Estiu	(25-26ºC)
	 Auditori
	 Aules
	 Biblioteca
	 Menjador

Mecanísmes:	
Captació	Solar	Directa,	Terra	Radiant,	Geotèrmia,	AC	i	Ventilació	Natural.

Naturació
Les	cobertes	de	l’ampliació	i	els	patis	són	enjardinats	afavorint	l’entrada	de	la	
natura	a	l’interior	de	l’edifici.	La	presencia	de	vegetació	al	voltant	de	l’edifici	
introdueix	el	concepte	de	pell	bioclimàtica	 i	ajuda	a	crear	els	microclimes	 i	
atmosferes	adequades.

Gestió de l’Aigua
La	 infraestructura	 per	 a	 l’emmagatzematge	 de	 l’aigua	 ja	 està	 construïda.	
L’edifici	actualment	conta	amb	2284m3	d’aljub.	Amb	la	recollida	de	l’aigua	de	
la	pluja	es	poden	satisfer	el	70%	de	les	necessitats	de	l’edifici:	aigua	de	neteja	
personal,	aigua	de	manteniment	i	aigua	de	rec.	
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sense bomba de calor geotèrmica
(free-cooling)

Sostre Activat
Sistema radiant per aigua (calor/fred)

Cel-ras 
Aïllament 10cm
i il·luminació integrada

Comfort ambiental
Renovació passiva dels estrats d’aire
per convecció natural

Aportació	exterior
Incidencia de calor a l’hivern, sobre façana amb 
inèrcia tèrmica. A l’estiu, protecció de la radiació 
gràcies a la vegetació.

Usuaris
Amb vestimenta adequada 
per a l’època de l’any

Ventilació natural 
Control d’obertura per a la renovació 
interior de l’aire

Enjardinament
Coberta enjardinada amb 15cm de substrat vegetal 
sobre sistema de coberta FILTRON. Reg per degoter.

Murta 
(Myrtus Communis)

Mata 
(Pistacia Lentiscus)

Prat Natural 
sense reg




