
Projecte Final de Carrera de Rehabilitació de 
la Bodega Cooperativa Es Sindicat de Felanitx
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El Programa: Centre Multireligiós/ El programa, de la proposta de rehabilitació, te com a objectiu introduir 
un model d’edifici híbrid. Un conjunt d’espais interrelacionats, sota una mateixa construcció, que permeti l’acció 
simultània d’activitats diverses. 

Per a desenvolupar aquest model s’ha pres com a punt de partida la tipologia associada a les cartoixes o monestirs. 
Les possibilitat que ofereixen aquest edificis comunitaris son les de construir; un edifici autònom, es a dir, on es 
desenvolupin totes les activitats vitals d’una persona (menjar, estudiar, dormir...); un edifici en relació amb el 
paisatge, per la seva condició d’aïllament respecte de la ciutat i de la seva mida respecte de la natura; i un edifici 
de pràctiques espirituals.

En el context social actual hi trobem un evident intercanvi entre totes les cultures. Aquest fet ha produït una 
innegable dispersió de les religions afavorint una realitat plural en tots els països i contextos. La proposta, de 
centre multireligiós d’Es Sindicat, busca la afinitat entre les possibilitats de transformació que ofereix l’estructura 
actual i la espacialitat i atmosferes existents en aquest. Un intent de trobada entre la presencia d’uns espais únics, 
consagrats en el temps, i la versatilitat que ofereixen unes naus industrials.

Plantejar la hipòtesi d’una possible convivència entre diferents religions, en un mateix edifici, es la forma d’explotar 
aquestes possibilitats de l’edifici i de portar al límit la proposta programàtica d’edifici híbrid.

Referències tipològiques/ El projecte pren com a referent el model d’edifici monacal com a paradigma d’edifici 
religiós multifuncional. La seva organització, a través de claustres i corredors, articula diferents usos en un mateix 
edifici i aquest fet pretén ser el punt de partida per a una revisió i estudi de la tipologia.
 
Les cartoixes, el monastir de la Tourette (de Le Corbusier) o el projecte de Convent per a Monges Benedictines (de 
Louis Kahn) en són exemples. Altres tipologies que prenen similitud al model monàstic, tant pel seu discurs com 
per a la seva organització formal són el Museu de la fundació Miro (de J.LL. Sert) o el SESC Pompeià (de Lina Bo 
Bardi). Aquest últim amb unes condicions d’intervenció similars a les del projecte d’Es SIndicat, on la rehabilitació 
d’un complex de naus industrials es du a terme a través de l’obertura de nous carrers.

RELIGIÓ/
Cristianisme
SÍMBOL/

POBLACIÓ MUNDIAL/
2.300 Milions (34%)
POB. ESPANYA/
74’3%
PRÀCTIQUES/
- Baptisme
- Confirmació
- Eucaristia
- Penitència
- Ordre Sacerdotal
- Matrimoni
- Unció dels Malalts

RELIGIÓ/
Islamisme
SÍMBOL/

POBLACIÓ MUNDIAL/
1.820 Milions (27%)
POB. ESPANYA/
0’6%
PRÀCTIQUES/
- Testimoni
- Oració (Col·lectiva/Personal)
- Azaque
- Dejuni
- Peregrinació
- Oracions Fúnebres

RELIGIÓ/
Judaisme
SÍMBOL/

POBLACIÓ MUNDIAL/
13’3 Milions (0’2%)
POB. ESPANYA/
0,1%
PRÀCTIQUES/
- Pregària
- Calendari
- Festivitat
- Menjar

RELIGIÓ/
Hinduisme
SÍMBOL/

POBLACIÓ MUNDIAL/
900 Milions (13%)
POB. ESPANYA/
0’1%
PRÀCTIQUES/
- Cant
- Veneració
- Menjar
- Matrimoni
- Ofrena

RELIGIÓ/
Altres
SÍMBOL/

POBLACIÓ MUNDIAL/
(Budisme) 200-1600 Milions
POB. ESPANYA/
-
PRÀCTIQUES/
- Culte colectiu
- Culte individual
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ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ
---------------------------------
L’edifici es caracteritza per 
una gran espaialitat propia 
dels edificis industrials. 
La proposta d’ocupació 
pretén organitzar l’edifici a 
través de la construcció de 
nous corredors o “carrers”. 

Adaptació del Programa/ Actualment la superfície total d’ús de l’edifici es medeix per les superfícies autònomes 
de cadascuna de les naus. 

Si tenim en compte la nova condició de l’edifici, on els carrers vertebren les noves demandes del programa, po-
dem considerar l’edifici com un únic contenidor on es produeixi una mescla programàtica. Els espais de les naus 
passen a ser oberts i queden vertebrats per aquest nou “fil conductor”, el Corredor.

ESBARJO

CONTEMPLACIÓ

DOCENCIA

AUDICIÓ

CONTROL

LITURGIA

CULTE

ESTUDI

RECERCA

ESPAI CATALITZADOR
EL CORREDOR ES CONVERTEIX EN LA 
“INFRAESTRUCTURA” QUE SUPORTA LA 
MESCLA DEL PROGRAMA

245.50 m2

184.55 m2

451.06 m2

946.34 m2

247.85 m2

968.84 m2

387.10 m2

760.94 m2
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01   Accés principal i vestíbul
02   Corredor
03   Pati principal amb galeria i capella, espai claustre
04   Aljub i zona de penombra i meditació
05   Galeria porxada de la zona d’ampliació
06   Receptacles de liturgia específica
07   Espai de culte i plataformes de congregació
08   Zona administrativa
09   Auditori
10   Aules de reunió i docència
11   Hospederia
12   Biblioteca, fons històric i zona d’estudi
13   Menjadors i cuines taller
14   Comunicació vertical
15   Espai museu d’Es Sindicat
16   Aparcament
17   Via de servei
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Obertura del Corredor Principal 
a través de la crugia lateral de l’edifici
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Estudi dels Usuaris

Diagrama de la espaialitat actual de l’edifici i 
nova adaptació del programa
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Estudi del Programa Específic




