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La planta baixa de l’edifici és la planta principal d’aquest i es projecta amb la intenció de ser el 
centre de l’activitat. Amb aquesta distribució es preveu poder acollir l’activitat prevista com a 
instal·lació juvenil.

A més  a més, l’espai permet poder celebrar altres tipus d’actes, des de trobades, conferències 
o incús espais de celebracions (casaments, comunions...).

LA CAPELLA

La capella és un espai preexistent en el projecte que no caldria cap actuació, doncs la seva 
conservació es troba en un bon estat i pot ser compatible amb diferents dels usos que pugi 
tenir la instal·lació juvenil.

APARTAMENT

Amb unes petites intervencions, l’espai de l’edifici situat en la doble alçada te una entrada 
independent i pot formar part d’un espai autònom tot generant un petit habitatge per al 
conserge / responsable de la finca.
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CONNEXIÓ AL CELLER

Per tal de comunicar l’espai 
de la cuina amb el celler, 
es realitza una oberturade 
la dimensió de tota l’esca-
la amb la finalitat de poder 
deixar la porta oberta du-
rant els serveis.

CUINA

Seguint els models criteris 
per a la construcció d’edi-
ficis docents públics es dis-
senya l’espai de la cuina tot 
separant les zones de Fred, 
Preparació, Cocció i rentat 
de vaixella per separat.

MENJADOR

Es proposa un espai diafan 
amb l’ús principal de men-
jador (tot i que pot acollir 
altres usos).

Fent coincidir els espais 
entre les portes preexis-
tents, es col·loquen dos en-
vans mòbils divisoris. Amb 
aquesta distribució, es pot 
fer un únic menjador, dos o 
tres segons les necessitats 
dels usuaris.

LAVABOS

S’ubiquen uns lavabos a 
planta baixa que pugin do-
nar servei a totes les neces-
sitats dels diferents actes 
que s’hi desenvolupin.

En aquesta sala es realcen 
elements arquitectonics 
com la font de pedra o bé la 
pared vista. 

ENTRADA

Es redueix l’espai del rebe-
dor principal per poder re-
cuperar la façana principal i 
alhora garantir l’estanquei-
tat i aïllament.

Aquest envà divisori per-
met l’entrada de la llum per 
tal de continuar aportant la 
imatge del rebedor del SXVI

El rebedor és l’espai millor 
convervat i d’interes patri-
monial important. És per 
aquest motiu que el  pro-
jecte conserva el seu lloc 
tot preparant-lo per poder 
acollir diferents realitats.
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