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PROGRAMA / ESTRATÈGIA GENERAL

Activitats que conviuen i reactivent l’espai

01. Horts

02. Venda dels productes
      plantats al propi recinte

03. Sales de treball per empreses

04. Habitacions d’hotel

05. SPA

06. Restaurant

Estratègies principals

ZONIFICACIÓ GENERAL
 S’ha distribuit el programa en dues zones. Una zona dedicada al 
treball, orientada a nord, i una altre dedicada al oci, orientada a 
sud i a les millors vistes de la parcel·la.
L’espai on comflueixen aquestes dues zones serveix per 
interrelacionar aquests usos.

REQUERIMENTS DEL PROGRAMA
Del programa esmentat, el Spa és la part més complicada 
d’encabir en un edifici històric d’aquestes característiques pels 
requeriments que exigeix. Es per això que s’opta per fer una 
nova construcció annexa, totalment relacionada amb les 
preexistències del monestir.

ESPAI PÚBLIC
S’aprofita de la creació d’aquest edifici annex per generar un 
nou espai públic a la coberta, a nivell de la cota de la planta 
noble del hotel, on es troben la majoria d’espais comuns. 
Aquest espai públic també estarà totalment relacionada amb 
les preexistències del monestir.

COMUNICACIÓ ENTRE PATIS
Actualment, el cos central del monestir és molt cec i fosc. 
Mitjançant noves obertures i encavint un ús públic i de molta 
interrelació social, es pretén facilitar la comunicació i interacció 
entre aquests dos grans patis i els usos que els envolten.

HOTEL
Les plantes superiors es destinen al ús habitacional. Els espais 
d’aquestes plantes vindran generats per la creació d’un mòdul i 
el seu sistema d’agregació.

RELACIÓ DE PATIS AMB ELS SEUS USOS
Cada una de les dues zones abans esmentades gira i es 
relaciona al voltant d’un espai públic. La zona de treball es 
relaciona amb un pati interior (claustre) i la zona d’oci amb un 
d’exterior.

USUARIS
El complexe s’ha dissenyat pensant en 4 tipus d’usuari. La població de calldetenes, que pot utilitzar el recinte com a centre sociocultural, els turistes, que poden gaudir del turisme rural i 
cultural de la zona, les empreses, que poden aprofitar els espais per dur a terme formacions de plantilla, negociacions amb la fundació Sant Tomàs o amb altres amperses, fer 
presentacions, etc i la Fundació Sant Tomàs (propietaria del monestir) que pretén que la gestió del complexe el duguin a terme persones amb sindrome de Dawn que formin part del seu 
centre ocupacional.
Tots aquests usuaris, que es consideren el punt central del projecte, entreran en relació entre sí a través de tots els usos que giren al voltant del complexe.
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