
Es manté al màxim la vegetació actual i es tallen només els arbres imprescindibles. Per delimitar els 
nous espais i marcar els camins, s’afageixen fileres de pollancres que actuïn de barreres naturals.

05 ENTORN -PROPOSTA-
SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

GUILLEM SOLERDELCOLL TORTPFC GENER 2016 ETSAV

RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL *** 

POLLANCRE(populus nigra)

De la família de les Salicàcies, pot tenir una altura de entre 20 i 30m i un diàmetre de copa 
de 2 a 4 m. És de fulla caduca i té un creixement ràpid amb una densitat de fulla bastant alta. 
Actuen molt bé de forma alineada i com a barrera acústica, visual i del vent.

ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ

VEGETACIÓ
E=1/1.500

PROPOSTA E=1/500

ACTUAL

NOVA PLANTACIÓ

TALLAR

S’allunyen els vehicles de l’edifici principal, desplaçant la circulació rodada per l’exterior de la tanca i col·locant el pàrquing general del 
complex a l’entrada de la parcel·la. Únicament es situa una zona d’estacionament limitat més a prop de l’entrada de l’hotel per càrrega i 
descàrrega.
En quan a l’estacionament dels serveis: es manté l’aparcament del centre de discapacitats profunds, amb una entrada independent; els 
empleats del centre d’ocupació i de l’hotel ocuparàn l’aparcament del pavelló; i finalment, s’habilita una petita zona de càrrega i descàrrega 
pel magatzem dels horts.
Pel què fa als recorreguts peatonals, es fan accessibles a tots els punts del recinte i es comunica directament els centres, creant un eix 
principal que va de l’hotel a l’aparcament, i amb diferents eixos transversals que comuniquen la resta d’espais.
Es potencia l’accés per caminants de tal manera que disposin de un espai de picnic i un recorregut marcat per els elements rellevants de 
l’església.

RECORREGUTS RODATS I PEATONALS

CAMINANTS

RECORREGUTS PEATONALS

RECORREGUTS RODATS

APARCAMENT PÚBLIC

APARCAMENT PRIVAT

Es dona importància a les petjades històriques de l’entorn. Primer de tot, s’obren espais de 
pas a la tanca perimetral per permehabilitzar el recinte i afavorir la comunicació entre centres. 
La segona decisió en quan a preexistències és la de enderrocar el volum sud-est, en força 
mal estat, però conservar una part de l’arrencada del mur, per així, juntament amb les pilones 
existents de les antigues quadres i el mur perimetral es crea una nova plaça que reforça la 
importància de l’absis de l’església, actualment amagat per l’edifici que s’enderroca.
Pel que fa als nous edificis, a banda del volum anexe al monestir, es construeixen 2 casetes: 
una per complementar l’espai de la piscina i la zona esportiva, amb uns vestidors i un espai 
per la maquinaria de depuració; i una altre per emmagatzemar eines i material relacionat amb 
els horts.

PREEXISTÈNCIES, ENDERROCS I OBRA NOVA

ENDERROC

OBRA NOVA
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LLEGENDA 
ESPAI SUPERFÍCIE 

(m²) 
1 Aparcament general (47 places) 1.570 
2 Zona esportiva 2.260 
3 Parc infantil 1.208 
4 Horts 1.365 
5 Magatzem horts + càrrega i descàrrega 435 
6 Bassa 475 
7 Piscina i vestidors 695 
8 Mirador Oest 150 
9 Jardí principal 2.145 
10 Aparcament temporal (11 places) 595 
11 Plaça del monestir 470 
12 Zona de picnic 885 
13 Plaça Verdaguer 260 
14 Mirador Nord 385 
15 Pati sala multiús 610 
16 Zona Contenidors + estació transformadora  296 
17 Aparcament serveis (20 places) 665 
18 Pavelló 555 
19 Centre Ocupacional 2.357 
20 Centre discapacitats profunds 2.611 
21 Aparcament centre (11 places) 746 
22 Altres espais de jardí/accessos/camins 22110 

Monestir/Hotel 1505 

Nova construcció Hotel 305 

TOTAL EDIFICAT 7.536 

TOTAL ÀMBIT 44.658 
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