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RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL ***

ESTRATÈGIA E=1/100

La disposició dels mòduls respecte a les finestres permet llum natural i ventila-
ció directe a exterior a les habitacions i a un dels 2 banys.

IL·LUMINACIÓ NATURAL

Cada mòdul habitacional disposa de 3 zones, dues agupades en un sol espai, 
que és la zona de dormir i la d’estar, situada més a prop de la façana i per altra 
banda l’espai del bany separat per una porta corredera.  

ZONIFICACIÓ

El mobiliari dels mòduls s’han disposat de tal forma que queden integrades en 
les parets separatories entre l’habitació i el bany i l’habitació i el passadís

MOBILIARI SEPARADOR
Els espais humits estàn agrupats entre les habitacions i amb un nucli d’instal·la-
cions comú. Ocupen l’espai corresponent a 2 voltes.

ESPAIS HUMITS
Tan el passadís interior com l’interior de les habitacions han estat pensats tenint en 
compte les preexistències dels sostres, de tal forma que visualment no es talla cap de 
les voltes existents per la meitat. 

CONTINUITAT VISUAL

Les habitacions situades a l’ala sud, tan en planta primera com en planta segona, segueixen un patró de 2-3-3-2-3-3-2 basada principalment en la moduliació que planteja 
les voltes del sostre de la planta primera i on l’espai de 3 voltes està destinat a habitació, i l’espai de 2 voltes correspon als banys. A banda de la modulació per les voltes, 
s’ha establert també per tal que cada espai encaixi amb les finestres de la façana principal, tan en planta primera com en la planta segona.

MODULACIÓ HABITACIONS
Les entrades als mòduls habitacionals queden recollides en un retranqueig del 
passadís que eviten visuals directes des de l’exterior de les habitacions.

ACCÉSOS

DETALL HABITACIÓ TIPUS E=1/25

Espai posa equipatge

Silló canviador

Tauleta de nit

TV

Làmpara de peu
Tauleta de centre

Porta corredera con-
traxapat de fusta /espai 

de pas de 80cm

Nevera/Moble-bar

Panell separador 
habitació-bany

Llit individual 1,1x2m

Cortines 
opaques

Silló individual

Llit doble 
1,8x2m

Panell separador 
entre habitacions

Armaris empotrats amb 
portes correderes

Porta contraxapat 
de fusta amb aïllant 
/espai de pas 80cm

Espai d’escriptori

Finestra fixa amb part 
superior practicable

0,6x2m

Finestra practicable
0,45x0,45m

Panell 
protecció 
tèrmica


