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1. Antecedents 
 
El projecte que es presenta, en realitat són dos, ben diferenciats, però que incideixen en un 
mateix element patrimonial: el Convent de Ntra. Sra. del Roser a Ulldecona.  
Com a resultat de la Desamortització de Mendizábal al 1835, el Convent inicial, construït per 
l’ordre dels Dominics, va a passar a mans de la Corporació Municipal.  
 
Es tracta d’un conjunt de dos edificis, separats ja originàriament pel carrer Major, i situats al 
límit de l’antic recinte emmurallat d’Ulldecona, exactament a banda i banda de l’antiga Porta de 
Tortosa, avui dia inexistent, per sobre de la qual els dominics disposaven d’un pas per accedir 
directament del convent al cor de l’església, sense necessitat de creuar el carrer. Possiblement 
un petit jardí – hort separava tant l’església com el convent de la muralla, que estaria alineada 
amb les edificacions actuals, més sortints. 
 
Ambdós edificis es construïren a finals del s. XVI en estil renaixentista, amb una austeritat 
notable, directament lligada al gòtic català i a la característica mendicant dels dominics. Formen 
part de la reduïda relació d’edificis del Renaixement a Catalunya. L’edifici conventual parteix 
del típic claustre de planta quadrada edificat en planta baixa, planta pis i golfes, amb la 
particularitat de tenir una de les ales, la sud-oest, inconclusa. Aquesta peculiaritat, sembla ser 
original i provocada per ser l’únic costat que presentava una mitgera amb d’altres propietats. 
Des de la Desamortització es va destinar a Casa Consistorial.  
(Fig. 1-Ajuntament - Façana) 
 
L’església situada exactament al davant, amb les dues portalades enfrontades, era ja a la seva 
època una construcció notable, però en existir al bell mig del poble l’Església de Sant Lluc, un 
temple gòtic de dimensions similars, la dels dominics es va destinar, un cop desamortitzada, a 
altres usos. Darrerament, fins poc abans d’iniciar la rehabilitació va ser mercat municipal, amb 
les seves parades especialitzades de carn i peix, i tot un seguit d’instal·lacions 
complementàries per a les necessitats municipals.  
Sobta, la notable diferència entre els guarniments de la portalada de l’església, amb grans 
dovelles planes i dues modestes cornises a mode de capitell, contra la més ornamentada 
portalada del convent, que probablement correspongui a una fase posterior i fruit d’alguna 
donació. Cal ressaltar d’aquesta segona, el treball de pedra de tot el voltant de la portalada.   
(Fig. 2-Casa Cultura - Exterior) 
 
Al 1980, la construcció del nou mercat municipal va deixar pràcticament buida l’església, que 
s’utilitzava com a magatzem. Per altre banda, el creixement constant de la Biblioteca Pública 
situada a la planta baixa de l’antic Ajuntament, demanava urgentment la seva ampliació i 
reubicació. La Diputació de Tarragona, gestora del servei, va decidir fer-ho dins el contenidor 
de l’església.  També es va incloure al programa, una Casa de Cultura amb les corresponents 
zones d’actes i d’exposicions.  
 
Quasi simultàniament, l’Ajuntament d’Ulldecona va aconseguir de la Generalitat de Catalunya 
un important ajut per a remodelar completament i modernitzar el propi edifici de l’Ajuntament. 
En aquest segon cas el tema que es plantejava era principalment la substitució dels elements 
estructurals horitzontals, incloses les cobertes.  
 



Tot i que es tracta de projectes redactats al 1981 i 1982, finalitzats respectivament al 1987 i 
1992, probablement el plantejament actual hauria estat molt similar. Algunes de les propostes 
arquitectòniques més interessants al seu moment, es poden considerar plenament vigents.  
(Fig.3-Planta Baixa) 
(Fig.4-Planta Primera) 
 
 

2. Església 
 
L’església no plantejava problemes estructurals greus. Calia, però, donar resposta a les 
esquerdes de les voltes, la substitució de la coberta de fibrociment que donava solució 
provisional al la desapareguda cúpula, el sanejat del campanar, i la recuperació d’espais i 
eliminació d’afegits no necessaris.  
Com era de preveure, l’espai entra la superfície inclinada de la coberta a doble vessant, i el 
semicilindre de la volta, era farcit amb tota mena de runes i restes de recipients, més o menys 
voluminosos pensats per omplir els buits sense afegir gaire pes. El mateix passava amb la 
volta, molt més plana del cor.  
Després de buidar completament el farcit, i comprovar el relatiu bon estat de les voltes, es va 
sanejar i netejar l’extradós per tal d’introduir una closca de formigó amb connectors, una prima 
llosa de formigó completament adaptada a la forma de les voltes i solidària amb elles. Fet 
això, es va refer la coberta aprofitant la capacitat portant de les arcades, disposant una 
estructura convencional. La teulada es va tornat a muntar renovant tan sol les teules de canal, 
aprofitant les cobertores velles per tal de no variar l’aspecte extern de l’edifici. 
L’arc rebaixat del cor es va reforçar amb una doble biga metàl·lica per a garantir l’ús públic de 
la rehabilitació.  
En cap moment es va plantejar refer la cúpula, entre d’altres consideracions, perquè no es van 
trobar referents. A més, es va voler aprofitar la gran entrada de llum natural, molt adient per al 
nou ús. Es va tapar el forat horitzontalment a base de setze petites cúpules de policarbonat, i 
es va suggerir mitjançant una estructura metàl·lica, el volum aproximat de l’antiga cúpula. 
El tractament exterior de les façanes es va resoldre amb morter de calç sense cap mena 
d’additius ni colorants, seguint criteris de coherència i austeritat. 
 
El principal problema de distribució a resoldre era la implantació d’un programa superior en 
superfície a la de la planta de l’església. 
(Fig.5-Biblioteca des del cor) 
 
La introducció de dos nous forjats per a suportar l'ús de biblioteca que, a partir d’un nou accés, 
és autònom respecte de la resta de l'edifici, és va resoldre ocupant tan sols la nau de l’Església. 
Això va permetre, mitjançant un gran vitrall, no perdre la concepció espaial interior del 
contenidor. 
Els dos nous nivells, afegits al del cor, configuren els tres nivells principals, complementats amb 
dos nivells laterals que permeten l’aprofitament de la part superior de les capelles lateral com a 
sales adscrites a l’ús de la biblioteca.  
(Fig.6-Biblioteca des del creuer) 
 
Les línies d’actuació general van ser:  
 

• Buidat d’elements afegits, definint, però, l’antiga alineació de dits elements com a part 
(menor) de la història col·lectiva / jardí obert 

• En lloc de refer la desapareguda cúpula, es suggereix la seva presència a base d’una 
estructura que defineix les arestes. 

• Aprofitament del forat per a introduir 16 lucernaris cupulars per aprofitar l’entrada de 
llum natural. 

• Encaix de la biblioteca dins el volum de la nau deixant gairebé intacte el volum del 
creuer, per tal de reconèixer sempre l’espai interior. 

• Noves estructures i forjats independents dels murs de l’església cercant sempre la 
reversibilitat de les actuacions.  



• Utilització de formigó vist i materials simples en la línia d’austeritat conventual del 
dominics. 
 
BIBLIOTECA 

• Accés independent (exterior) al nivell del cor (nou forjat, tot i consolidar la volta) 
com a nivell intermig,  

• Adaptació del programa als espais. 
• Doble zona de lectura: infantil (baix) i adults (dalt). 
• Utilització de les capelles com a sales especialitzades: col·leccions, 

hemeroteca, fotocòpies... 
• Possibilitat futura de sortida d’emergència i ascensor a través de la passera del 

creuer. 
• Disseny de mobiliari específic de la biblioteca seguint les directrius del 

moment i incorporació de complements de disseny (Scarabat / La Senia) 
 

CASA DE CULTURA 
• Organització d’accés lateral amb una sala, petites dependències i aseos.  
• Espai per actes (creuer) amb una mínima intervenció per a organitzar els 

espais i l’accés a la passera. 
• Espai per exposicions, sota del volum ocupat per la biblioteca, amb accés 

independent i directe des del carrer.  
 
 

3. Convent 
 

Situat, quasi exactament, sobre l’eix de l’església. Com hem comentat abans, l’element 
arquitectònic més notable de tot el conjunt és la portalada d’accés al convent. Es tracta d’una 
fidel plasmació del cànons estilístics del Renaixement, sempre mantenint l’austeritat que aquest 
període arquitectònic va tenir a Catalunya. És també, una austeritat que lliga perfectament amb 
les característiques de l’ordre dels dominics. 
 
L’esquema tradicional de distribució d’un convent al voltant d’un claustre és molt adient per a 
gran diversitat d’usos com el d’ajuntament. Un espai central lluminós, una anella de 
circulacions, i una anella de dependències exteriors. Mancava, però, tancar l’anella amb la 
quarta ala del claustre, la de ponent, probablement mai construïda.  
(Fig.7-Pati del Claustre amb nova façana) 
Després d’un primer anàlisi estructural es va donar per bona l’estructura vertical i la necessitat 
de substituir totalment l’estructura horitzontal.  
Respecte de l’inexistent quarta ala del claustre, es disposava d’un determinat espai, inferior a 
una crugia. Es va estudiar l’evident conveniència compositiva de completar la quarta façana 
interior. La decisió va sorgir de la necessitat funcional de completar l’anella de circulacions amb 
l’avantatge de ser també un del millors punts per a situar l’ascensor.  
La resposta projectual ve ser similar a l’emprada a la cúpula de l’església. La necessitat, per 
proximitat, d’una major definició formal va determinar la solució final a base d’entramat 
metàl·lic.   
La resta de la intervenció va consistir en l’eliminació d’afegits, l’endreçament de forats de 
façana, i la preparació de les golfes com espai futur susceptible d’utilització. Es va mantenir 
l’escala principal interior, tot i correspondre a una actuació recent per considerar que no 
afectava la comprensió global de l’edifici.   
(Fig.8-Detall nova façana del Claustre) 
 
Aquests són els criteris generals d’intervenció: 

• Reordenació forats de façana i eliminació d’elements afegits. Especialment el 
balcó existent a la façana principal que emmascarava la façana original. 

• Reordenació d’espais interiors i anella de circulacions, i substitució de forjats. 
Els nous forjats, de bigueta prefabricada de formigó i revoltó de morter de 
ciment vist, pretén mantenir els criteris d’austeritat mantinguts en tot el projecte. 



• Tancament anella de circulacions (ala de ponent), mitjançant dos ponts, i 
disposició d’ascensor. 

• Redisseny de la quarta façana del pati a base d’elements metàl·lics. 
• Nova escala que comunica tots els nivells / accés secundari (emergència). 
• Disseny elements complementaris 
• Nova cornisa unificada dels dos edificis amb trams verticals 

 
 

4. Conclusió. 
 

L’atípica existència d’un carrer, a més carrer principal de la població, entre ambdós edificis, 
trenca la concepció unitària del conjunt que conformava el Convent. Tanmateix, en l’actual 
estatus de dues activitats diferenciades com són l’Ajuntament, i la Casa de Cultura – Biblioteca 
fora desitjable que cada part mantingués la seva identitat.  
Es va cercar, doncs, una certa concepció global a través dels detalls. Detalls com baranes, 
elements d’enllumenat, cornises corregudes de formigó, revestiment de façanes amb morter de 
calç, paviments de pedra d’Ulldecona polida, i revestiments de taulers DM envernissats 
naturals, proporcionen part de la coherència buscada. Es tracta de descobrir més que de 
reconèixer. Suggerir en lloc de mostrar. 
 

 


