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PLANTA BAIXA

Escala 1:200

N

Planta baixa

Alçat Sud-Est

Estratègia

Escala 1:150

Referents

99.51

Espai Polivalent

El cistell de Riudeperes

Vestíbul

99.25

99.31

99.52

99.30

99.39

98.99

98.96

99.33

98.99

99.38

99.45

99.48

99.26

99.32

99.26
99.54

Restaurant Buffet

Oficines hotel

Magatzem

Sala d'estar

Office

Entrada Restaurant Frigorífic

Banys

Mini-bar

Cuina

99.66

Ascensor

Banys
99.52

Magatzem

Accés aules
polivalents

Pàrquing Treballadors
12 places

98.92

96.63

98.39

Ascensor

99.30

Mirador

Espai central

Terrassa Restaurant

Mirador

Làmina d'aigua

Accés aules polivalents i
habitacions

Accés spa i gimnàs

En aquesta planta és on podem trobar la majoria d’espais comuns 
organitzats d’una forma molt clara. Els espais de treball, com poden 
ser; la cuina, la sala polivalent, el cistell de riudeperes i l’administració 
es situen a la meitat nord, envoltant el claustre. Els espais més pensats 
per l’oci com poden ser; el vestíbul de l’hotel, el restaurant i el bar es 
situen a la meitat sud per aprofitar de l’assolellament, al voltant de 
l’espai públic que es crea a la coberta del nou edifici.

Aquestes dues zones, sud i nord, comflueixen en el ala central on es 
obren noves obertures per tal de permetre la permeabilitat visual 
entre el claustre i la coberta del spa. Cal tenir en compte que actual-
ment, aquesta zona central no té obertures cap al claustre i quan es 
circula pel passadís no es té consciencia de que a una banda hi ha 
un claustre magnific i al altre un pati perfectament orientat a sud 
amb unes grans vistes cap els camps. Obrint noves obertures i col·lo-
cant usos comuns en aquesta ala central ens permet millorar molt la 
qualitat interior i fer d’aquesta part un punt clau del projecte.

El nou espai públic que es crea a la coberta del spa s’organitza 
seguint les mateixes traçes dels murs que organitzen els diferents 
espais i recons del spa. D’aquesta forma es crean diferents espais, un 
destinat com a terrassa del restaurant, un altre com a espai per estar 
i finalment un espai que funciona com a mirador. Tots aquests espais 
estan relacionats amb els arbres existents i amb aquells que sorgeixen 
dels nous patis i que proporcionen ombra a l’estiu i sol al hivern al ser 
de fulla caduca. 
Tenint en compte que es tracta de la coberta d’un edifici com el spa, 
on l’aigua es la protagonista absoluta, es pretén que l’aigua també 
sigui protagonista a la coberta, jugant amb l’evacuació de l’aigua 
durant els dies de pluja i creant una làmina d’aigua central, protago-
nista absoluta, que dota de qualitat l’espai i que permet refrescar-se 
o jugar amb l’aigua a l’estiu.
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SECTORITZACIÓ D’USOS
S’ha dividit la planta en dos sectors. Un sector de treball, 
orientat a nord, i un altre d’oci, orientat a sud i a les millors 
vistes de la parcel·la.
La zona on comflueixen aquests dos sectors ha de servir per 
a interrelacionar-los.

RELACIÓ DE PATIS
Cada un dels sectors abans esmentats gira i es relaciona al 
voltant d’un espai públic. 
El sector de treball es relaciona amb un pati interior (claus-
tre) i la zona d’oci amb un d’exterior.
El cos central ha de permetre la relació visual entre aquests 
dos patis.

USOS
Els usos que es col·loquen en cada sector són:
       -Sector de treball: Cuina / Espai polivalent / 
                Cistell de Riudeperes / Oficines
       -Sector d’oci: Vestíbul principal / Bar / Restaurant


