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ENCADENAMENT D’ESPAIS EXTERIORS

NOU COS CENTRAL DE COMUNICACIÓ VERTICAL

CONNEXIÓ ENTRE EL CLAUSTRE I EL PATI

CANVI D’ENTRADA I ÚS DEL CLAUSTRE COM A NUCLI ORGANITZADOR

FUNCIÓ UNITÀRIA DEL COS FRON-
TAL I RELACIÓ AMB EL JARDÍ

Amb l’enderroc de l’edifici del segle XX que 
tapava l’àpside de l’església i la construcció de 
les noves aules polivalents, apareix un nou pati 
al qual li dóna façana l’àpside de l’església. En 
aquest pati s’hi pot accedir des dels jardins 
frontals, a través del porxo que comunica les 
aules polivalents. Aquest fet, unit al nou ús del 
claustre i a la connecció d’aquest amb el pati que 
dóna a sud, produeix un encadenament d’espais 
exteriors a través de l’edifici, inexistent en l’estat 
actual. 

Aquesta disposició permet el funcionament 
independent de les aules polivalents, que tenen 
una funció imprescindible: 
- Es lloguen a empreses i financien la Fundació. 
- Donen a conèixer les activitats de la Fundació 
a l’exterior. 

Amb la col·locació dels nuclis d’escales i ascen-
sors, el cos central del conjunt edificat es con-
verteix en un element comunicador entre les 
quatre plantes del monestir. A més, per accedir 
a des de la planta baixa fins a la planta semi-so-
terrani i al pati, es construix una escala oberta 
en triple espai, que obre els passadissos cap a la 
façana sud.  

En l’estat actual no existeix cap connecció entre 
el claustre i el pati, ja que el cos central edificat 
que els separa és completament opac. 

Gràcies a l’apertura d’antigues portes tapiades 
que connecten el claustre amb el cos central, 
així com a la creació del triple espai i de grans 
obertures en la façana sud, es produeix una 
transparència i un accés directe entre aquests 
dos espais exteriors, que en aquests moments no 
es dóna. 

El nou cos central de comunicació forma un 
balcó sobre el paissatge. 

Una de les primeres decisions del projecte és el 
canvi d’entrada al monestir. Amb aquest can-
vi, es persegueix donar més protagonisme al 
claustre, que en aquests moments està al marge 
del funcionament de l’edifici. D’aquesta manera, 
el claustre passa a ser un nucli organitzador del 
conjunt, des del qual es pot accedir a l’església, 
al cos central de comunicació o a altres estances 
de l’edifici. 

Una altra de les decisions importants del projec-
te és donar un ús comú d’estada a tot el cos fron-
tal de l’edifici, unint les diferent estances entre 
si. D’aquesta manera, s’encadenen el vestíbul,  el 
bar i una sala d’estar. 

Al mateix temps, es produeix una transició més 
directe entre aquest eix frontal edificat i el jardí, 
prolongant taules del bar a l’exterior .
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PASSEIG A TRAVÉS DEL HORTS DE CONREU I EL JARDÍ DEL 
MONESTIR

Una de les principals activitats de la Fundació són els camps de conreu. 
Els horts, juntament amb el jardí del monestir, es converteixen en una zona d’accés 
a l’edifici, així com en una àrea d’esbarjo dels clients, que gaudeixen de les activitats 
agrícoles que desenvolupa la Fundació. 
En aquesta àrea exterior, s’hi col·loca un gimnàs semi-ocult per un desnivell del te-
rreny. Aixó afavoreix el passeig per la cornisa, que forma un balcó sobre el paissatge.

1.- Entrada de vehicles al recinte. Camí 
rodat
2.- Aparcament vehicles
3.- Camí peatonal d’accés al monestir
4.- Altres edificis existents de la Fundació
5.- Entrada de vehicles per aparcament 
adaptat i urgències
6.- Aparcament adaptat i urgències 
7.- Plaça d’entrada al monestir 
8.- Entrada principal 
9.- Terrassa frontal
10.- Salons hotel 
11.- Claustre 
12.- Nucli d’accessos vertical 
13.- Pati posterior, a una planta per sota
14.- Menjador 
15.- Nucli secundari
16.- Església 
17.- Entrada porxo aules polivalents
18.- Aules polivalents 
19.- Pati 
20.- Camí que uneix el pati i la plaça 
frontal d’accés a l’església 
21.- Plaça frontal església - Balcó al pais-
satge 
22.- Jardí - Hort 
23.- Piscina exterior 
24.- Gimnàs semi-ocult per desnivell del 
terreny
25.- Bassa 
26.- Magatzem agrícola 
27.- Magatzem


