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església

RECORREGUTS EN HORITZONTAL
diferenciació entre servei i usuaris hotel
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AFEGITS NUCLIS DE COMUNICACIÓ
VERTICAL
- per adequació nuclis de comunicació
- per actuacions posteriors sense connexió
amb el monestir existent

església

MATERIALITAT
- murs pesats de pedra + cobertes a
dues aigües de teula àrab

VS
- panells d'acer corten esgrafiats
amb pedra + llum + coberta plana

ACCESSOS DIFERENCIATS
- usuaris
- provisions hotel
- servei
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església
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ZONES A ENDERROCAR
- adequació nuclis de comunicació
- actuacions posteriors sense connexió amb el monestir
- escala existent no resol connexió entre nivells

església

COMUNICACIÓ VERTICAL EXISTENT
- trasllat del únic nucli de comunicacions existent al exterior

SERVEIS I INSTAL·LACIONS
- habitacions de servei
- maquinaria de clima i aigua calenta sanitària

GIMNÀS, VESTUARIS, PISCINA COBERTA
- piscina coberta amb tancament vidriat
directament relacionat amb el pati oest
- gimnàs i vestuaris conservant els espais actuals

p-1

REVALORITZACIÓ PATI OEST
- actualment en desús
- gran potencial per les vistes i l'orientació als
camps
- es genera una terrassa a cota semi soterrani,
ubicant la piscina coberta directament
relacionada amb gimnàs i terrassa exterior

p-1

ACCÉS MARCAT
- frontal de verticals d'acer corten
- palaia d'acer corten

església

pb

RECORREGUTS PLANTA BAIXA
- etapa A : registre hostes hotel i relax en claustre
- etapa B : accés habitacions / apartaments
- etapa C : bar
- etapa D : restaurant
- etapa E : gimnàs, piscina interior, massatges
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REVALORITZACIÓ INTERIOR ESGLÉSIA
S'actua al mig, mantenint l'ambient
- es retiren els bancs del interior de l'església actual
en desús
- al centre es col·loquen taules de vidre
- es revaloritza l'interior amb Eco Museu

església

pb

REVALORITZACIÓ CLAUSTRE INTERIOR
- planta baixa tancat amb vidre, es genera
espai interior de relax annex al vestíbul principal
generant zona de recollida
- els murs de pedra i les voltes es pinten amb
blanc

església

pb

MÒDULS HABITABLES
- es genera una circulació continua a través dels
diferents nuclis de comunicació
- pengen els diferents mòduls habitables

p1

església

AGREGACIÓ MÒDULS
- franja en façana principal amb apartaments
- s'intercal·len habitacions entre els apartaments
per donar més flexibilitat i poder agregar un
mòdul als apartaments
- habitacions enfocades al interior del claustre
apropiant-se d'aquest espai com a relax,
desconnexió

església

p1

RECORREGUTS
- es generen dues barres perpendiculars de les
quals pengen els mòduls
- al final de les barres es situen els nuclis de
comunicació vertical
- el claustre actua com a zona de relax i
desconnexió

església

p1

REVALORITZACIÓ PART SUPERIOR ESGLÉSIA
-  zona amb doble espai es situa consulta
mediateca
- biblioteca amb arxius històrics

església

p1

REVALORITZACIÓ CLAUSTRE
- planta primera el claustre queda obert
- espai de relax i apropiació amb les habitacions
que donen a ell, mitjançant sofàs i taules per
seure i relaxar-se
- accés a les habitacions per la terrassa
semi-oberta

església

p1

RECORREGUTS
- es generen dues barres perpendiculars de les quals
pengen els mòduls
- al final de les barres es situen els nuclis de
comunicació vertical
- el claustre actua com a zona de relax i
desconnexió

p2

AGREGACIÓ MÒDULS
- franja en façana principal amb apartaments
- habitacions enfocades al interior del claustre

p2

MÒDULS HABITABLES
- es genera una circulació continua a través dels
diferents nuclis de comunicació
- pengen els diferents mòduls habitables

p2

Conservar caràcter monestir
Coberta de teula
Sota coberta de bigues de fusta vistes
Sostres amb voltes
Murs de pedra vistos
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MINIMALISME INTERIOR

SOSTRE AMB VOLTES
EXISTENTS

MATERIALITAT MUR DE
PEDRA

REMARCAR PESADESA MURS DE CÀRREGA EMMARCAR OBERTURES

MATERIALITAT PEDRA + CORTEN + FUSTA + LLUM + BLANC
GENERAR ESPAIS DE DESCONNEXIÓ

NUCLIS COMUNICACIÓ ANNEXATS --> LLUM     LLEUGERESA ESGRAFIAT PEDRA

Estrategia

circulació lliure
al voltant

zones humides
central

flexibilitat unió
mòdul apartament

i habitació

importància visuals

des de accés fins a bany

il·luminació natural

espai semi
exterior

delimitació i
connexió espais

agregació peces

NUCLI CENTRAL

circulació lliure al
voltant correderes
per unir física i/o
visualment espais

pengen dues
estances

UNITATS HABITABLES

dormirrelax

terrassa

bany

d
orm

ir

sala

terrassa

bany

pas

pas + cuina

agregació peces


