El Priorat: terra de vinyes. Eñ concepte de forma del
territori està molt condicionat per la agricultura. El
paissatge, en la seva majoria està replet de feixes de
forma orgànica, adaptantse al terreny, necessaries per el
cultiu de les vinyes. Com a preambul del projecte volem
remarcar aquest concepte.

CONCEPTE DE FORMA DEL TERRITORI
INTRODUCCIÓ
En la primera presa de contacte amb Gratallops ens
varem sensibilitzar amb el àmbit, el terreny, la textura, la
cultura i l'agricultura, la escala del poble, la materialitat... El
projecte té un programa ambiciós i des de el primer
moment vem ser concients del impacte que podria suposar
en el poble.
Com a premisa projectual determinem una completa
integració amb el entorn, respecte a la preecistència i un
diàleg fluid, no només entre la arquitectura nova i vella,
també entre els habitants del poble i el nou complexe. Per
altre banda prenem consiencia del efecte que té el projecte
en el municipi i el increment de fluxe de persones que
aquest comporta. Intrinsicament, representa una invitació,
una porta d'accés i un equipament d'alt interés turístic.
S'intenten mantenir aquestes idees al llarg de tot el procés

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE
El primer exercici va ser dividir el programa en
diferents paquets ja que entenem que una sola peça seria
massa gran per evastiro tot, donada la escala del poble,
seran volums independents relacionats entre ells
mitjançant els espais públics exteriors
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DIAGRAMA ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Un cop ja establertes entre si les relacions entre el
programa, realitzem el mateix exercici a una escala
superior. Busquem las relacions programa-parcela,
parcela-municipi per diposar de la millor manera possible
els paquets del programa previament definits.

DIAGRAMA RELACIÓ DEL PROGRAMA - MUNICIPI
El bulto del museo, sala de cates i bar es situa en una
posicio relativament pròxima a la carretera. Garantim una
accessibilitat mitjançant una esplanada de parquing i un
sistema d'aprocimació. Aquest paquet representa el
aspecte més monumental del projecte, el més turístic i
d'alguna manera el més desvinculat de la trama urbana de
Gratallops
La residència d'estudiants es sitúa en una posició molt
més pròxima al poble. els edificis colindants acullem el
volum i conviden als residents a formar part de la vida
cuotidiana del poble.
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