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Partint del procés de classificació de les naus 
històriques a preservar, basat en criteris propis de 
qualitat constructiva arquitectònica i dels referents 
històrics que relacionen algun d'aquests edificis 
amb el seu passat tèxtil, i també havent desplegat 
el programa de necessitats per comprendre la 
superfície útil necessària.
S'entén doncs que cal trobar lloc per a dues noves 
edificacions que se sumin a les històriques i que 
serà entre ells que s'hi trobarà l'espai dit públic, 
plataforma urbana que representarà l'accés a la 
cultura.
Pensaments com el recorregut de l'aigua, el movi-
ment, la interacció entre volums, que com els 
còdols es deformen i s'arrodoneixen pel seu frega-
ment, serà material útil per trobar una disposició 
harmònica del conjunt.
Valorant la disposició dels edificis històrics, que 
lluny de trobar-se de forma ortogonal, s'inclinen i 
s'aparellen reforçant també direccions d'aigua, amb 
perspectives al monument comprimint i expandint 
els carrers que donen.
Partint d'aquesta característica tan pròpia, els dos 
edificis projectats de nou, no fan més que seguir i 
potenciaraquest ordre.
Un continua un dels edificis en forma de tancament 
de recinte, tancat per una banda i obert a l'interior 
del recinte per l'altra, el segon és més topogràfic, 
continua la plaça i provoca un mirador alçat cap a 
les hortes de sota monestir i dona entrada al recin-
te per un dels seus costats, ajustant la cota fins al 
nivell general.
Entre ells, la plaça, amb parts arbrades i paviment 
vegetetal, el paviment general de formigó desacti-
vat amb àrids i fibra de vidre, tenyit de color ver-
mellós, procura donar una imatge unificada entre 
veladura damunt del paredat de pedra local i el 
formigó tenyit dfels edificis de nova construcció.
L’arbrat proposat és el lledoner, arbre simbólic i de 
llarga durada, entre 500 i 600 anys, i dela seva 
fusta se’n feien eines agrícoles, llenya, carbó i 
menjar pel bestiar,..tot un record del passat recent 
del lloc.

 

Maqueta e: 1/200 fusta de faig.


