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OBJECTIU

PROPOSTA

ESTRATÈGIES

NECESSITATS ACTUALS

REOBRIR EL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA MURTRA AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARINA, TORNANT-LI EL SEU PAPER CENTRAL I 
ESTRUCTURADOR COM A FITA HISTÒRICA, PRODUCTIVA I PAISATGÍSTICA

Retornar l’ús central al pati principal del monestir 
mitjançant la recuperació de l’accés per la porta 
principal.

Serà des d’aquest pati central que les persones 
es podran distribuïr en els diferents usos del mo-
nestir sense interferir els uns amb els altres.

Aquest accés, a més a més, permetria un con-
trol sobre les persones que tenen accés dins del 
recinte del monestir si es desitja.

L’edifici monàstic es percep com un edifici hermètic, que dóna l’esquena al parc i que només és un element icònic del lloc. 
La gent hi passa només tangencialment i passant per la façana secundaria.

Aquest fet és degut a que l’accés històric principal pel pati sud es va perdre després de la transició del carros de cavalls als 
vehicles de motor, ja que aquests no hi cabien pel camí existent. Aquest desús continuat i el trasllat de l’accés per una porta 
secundaria ha generat aquest tancament.A més a més, aquesta nova entrada genera conflictes de circulació en els diferents 
usos del monestir.

Després de l’abandonament del monestir el 1835 i de la seva crema, l’edifici ja no ha tingut mai més un espai cobert sufi-
cientment gran com per fer actes amb un cert número de persones assitents. La sala més gran actualment és l’antic refetor 
que actualment fa d’església.

A més a més, el parc natural no té un centre d’administració i gestió dins del mateix parc, com tampoc espais per poder 
realitzar diferents activitats.

El recorregut d’accés al monestir s’eleva respecte el terreny natural uns centímetres per tal de millorar les visuals tant cap al 
paisatge que l’envolta, com cap al monestir o cap el horts que el rodejen. Durant el recorregut es va descobrint el monestir 
a partir de diferents visuals i no és fins el moment d’entrada que no es pot percebre tot el seu conjunt. Aquestes diferents 
visuals són degut a la topografia i a la vegetació ja existent.

Aquesta elevació també permet una separació física entre el recorregut de circulació de persones i la zona de treball dels 
horts. El reoplert que la permet serà extreta majoritàriament de la intervneció que es du a terme intramuralles.

S’adequa la topografia del pati central per facilitar l’accés tant a l’edifici històric com al nou edifici. El pati és ampliat gràcies 
a la cota de la coberta del nou edifici, que es col·loca a la mateixa que la del pati. Aquesta zona es converteix en una zona 
privilegiada per obtenir les millors vistes cap a la Serra, Badalona i el mar.

La volumetria del nou edifici no modifica la actual del monestir per tal de no treure protegonisme a l’edifici patrimonial i con-
servar les visuals del conjunt monàstic des de diferents punts de la Serra. 

L’accés al nou edifici es produeix a una cota inferior a la del pati actual per tal de diferenciar-se del conjunt històric. L’accés 
es produeix en una petita “plaça” que es genera entre la nova construcció, la modificació de la topografia i la muralla. 

L’edifici es separa en dues peces programàtiques, administració i gestió del parc i centre culural. Aquestes dues peces s’in-
terconecten mitjançant un accés en comú que també permet la conexió directa amb l’interior del monestir.

S’aproitarà el material de l’enderroc de les muralles actuals per reconstruirl-les amb una nova fonamentació i un major gruix 
que permeti un millor confort tèrmic a l’interior de l’edifici.

Amb la recuperació de l’antiga porta d’accés es 
genera tot un nou recorregut que porti fins a ella  
des del parquing actual. S’intentant retornar al 
màxim possible al traçat original en el tram final.

A partir d’aquest recorregut en surten dos d’al-
ternatius. El primer rodeja els horts actuals fins 
entrar al monestir pel costat de la torre de de-
fensa i el segon, és un recorregut circular on s’hi 
uneix un corriol actual.

Aquests nous recorreguts són la oportunitat per 
recuperar els antics camps de conreu del mo-
nestir, retornant així la capacitat productiva del 
monestir així com l’opció d’ampliar la tasca que 
s’està duent a terme actualment amb la inserció 
social de persones amb necessitats.

Pàrquing parc

Camí del Canyet

Possibilitat nous 
horts

Horts actuals

A l’espai intramuralles que hi ha en el pati central 
surgeix un espai d’oportunitat per poder-hi ubi-
car una gran sala coberta.

És un espai a una cota inferior a la de la resta 
del pati i que permetria la construcció d’un edifici 
enterrat sense la modificar la volumetria actual 
del monestir. 

A més a més, la sevaa ubicació fora del recinte 
tancat del monestir i just al costat de la porta 
principal d’accés, permet la utilització d’aquest 
espai tant per funcions própies del monestir com 
per activitats del parc natural, des de la seva ad-
ministració i gestió, fins a activitats escolar que 
actualment s’estan duent a terme a l’exterior i de 
forma precària.

Aquest edifici obre el recinte del monestir per a 
persones amb un interès cultural i per la natura 
i no només per aquelles que tenen un interès 
històric o patrimonial.

Refetor -> 125 m2 Església -> 140 m2

Buit intramuralles -> 600 m2

La Serralada de Marina ha anat perdent gran part del seu sòl productiu durant l’últim segle. Aquest fet ha produit un aban-
donament general dels diferents masos.
Des de fa uns anys el monestir de Sant Jeroni ha recuperat una part petita de les seves terres pel conreu en mans de coo-
peratives agràries que treballen en la inserció social. A més a més, la voluntat del pla estratègic per la Serra de l’ajuntament 
de Badalona  valora repotenciar aquesta iniciativa del monestir i intentar recuperar amb aquest impuls alguns dels masos 
abandonats.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER CONSTRUIR UN HOTEL DE LUXE SO-
TERRAT EXTRAMURS DEL MONESTIR

La família Güell està intentant vendre la part de l’edifici i un terç de les seves terres que són de la seva 
propietat per uns 6 milions d’euros. Van trobar uns inversors disposats a comprar-ho per tal de construir 
un hotel de luxe de repós. Es va aconseguir arribar a un acord amb l’ajuntament de Badalona per fer una 
modificació del PGM i que aquesta operació es pogués dur a terme.

La proposta és promoguda per Vall de Bethlem S.A. i redactada per Ponsirenas-Puig i Associats S.L. 
Planteja la implamantació d’un equipament hoteler annex al monestir de Sant Jeroni i un nou accés 
asfaltat transformant l’accés des del camí de Canyet. Aquesta intervenció va implicar una modificació 
puntual del PGM.

Aquesta proposta no dóna més valor al monestir, sinò tot el contrari. Li dóna completament l’esquena i 
només se’l considera com un element paisatgístic, gairebé com si fos un simple quadre que l’espactor 
veu de tant en tant. A més a més, la proposta va adreçada a un públic molt concret i limitat (d’un alt nivell 
adquisitiu) i que no inclouria la majoria de gent que utilitza actualment el parc i els seus camins. 

A més a més, genera un accés rodat asfaltat pels seus clients ocupant el camí de terra actual, que en-
cara que es permet l’ús rodat, no té un baix volum de circulació.

Actualment, amb el canvi de govern a l’ajuntament de Badalona el 2015, aquesta modificació s’ha 
paralitzat i es vol repensar el monestir i el seu entorn amb un ús públic que beneficii tant a la població 
com al parc natural. S’està plantejant la compra del consistori per part de l’ajuntament, assegurant així 
la seva conservació.
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