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RUTA ACCÉS

Zones de descans

La ruta d’accés al monestir està elevada respecte 
el terreny natural per tal de diferenciar la zona pú-
blica dels horts de la zona aixií com per millorar les 
diferents visuals.

Pel fet d’elevar-se, és molt important controlar els 
diferents recorreguts de l’aigua. S’utilitzen dues 
estratègies diferents. La primera s’utilitza pel reco-
rregut que es troba a una cota superior. Es recu-
llirà l’aigua per tal de portar-la a uns dipòsits que 
donran servei a les zones de cultiu de regadiu. La 
segona s’utilitzarà en el recorregut de cota inferior i 
es recullirà l’aigua per portar-la cap a les rieres na-
turals, ja que el conreu que s’hi ubicarà és vinícul i, 
per tant, no té la necessitat del rec.

La ruta d’accés consta de tres parts diferenciades. 
La primera, porta des del pàrquing fins a l’antiga 
porta d’accés al recinte monàstic amb un últim 
tram d’escales. Aquest recorregut també permet 
el pas de vehicles fins a la porta secundària de la 
sala polivalent per poder-hi portar material si és 
necessari. La segona part permet donar la vol-
ta als camps de cultiu de regadiu fins accedir al 
monestir per l’entrada entre la torre de defensa 
i l’antiga hostatgeria. Finalment, la terecera part 
permet baixar a través dels camps vinícules do-
nant la volta  fins retornar al pàrquing amb un últim 
tram d’escales.

Els diferents trams tracten d’aconseguir sempre el 
pendent més suau possible alhora que s’adabte 
als diferents relleus de la zona.

Durant el recorregut es poden trobar diferents zones de descans. En 
aquests punts el camí s’eixample per instal·lar-li una zona porxada per tal 
d’obtenir ombra i un banc, al mateix temps que continua pemetent el pas 
pel seu costat. Aquestes zones de desacans estan ubicades en les zones 
detectades amb les millors vistes a l’entorn que les envolta, tant natural 
com cap a Badalona i el mar i el monestir de Sant Jeroni.

L’estructura porxada és d’acer i consta d’un pòrtic amb un sol pilar que 
compensa el major voladiu amb un contrapes.
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1. Reomplert de terres amb un  pendent mitjà de 

45º i que permeti el creixement de vegetació.

2. Mur de contenció de formigó armat in situ de 

20 cm de gruix.

3. Tub de drenatge de Ø 15 cm.

4. Fonamentació del porxo amb una sabata de 

formigó armat in situ de 50x300x60 cm.

5. Banc de dimensions 76x300x40 cm. Format 

per dos perfils HEB340 units amb dues plati-

nes d’acer per la cara inferior i la cara superior 

i amb un acabat de llistons de fusta tractada de 

10x100x3 cm.

6. Pilar HEB400 amb els nusos rigiditzats en les 

unions amb la biga i amb la platina d’unió amb 

els fonaments. Consta de pintura per tractament 

d’exteriors.

7. Biga IPN400 amb recobert de pintura per trac-

tament d’exteriors.

8. Llistons de fusta tractada de dimensions 

10x200x3 cm per la protecció solar. Separació 

de 10 cm entre llistons.

9. Contrapes amb un perfil d’acer circular de Ø 20 

cm que va de biga a biga reomplert amb morter.


