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El principal objectiu d’ordenació de la parcel·la és la recuperació 
dels antics camins dels horts, els horts i la bassa. Per això s’haurà de 
canviar d’emplaçament l’actual pàrquing, situant-lo més enrere, just 
on comença la muralla que protegeix el monestir. Cal tenir en 
compte que també s’ha creat un segon pàrquing per a treballadors 
i per càrrega i desàrrega tant per la cuina com per altres subministres. 
Dintre del recinte de la muralla s’han generat, gràcies a les traces dels 
horts, un seguit de recorreguts que permeten donar la volta a tot el 
monestir, així com disfrutar dels horts i dels paissatges de l’entorn. 
Podem distingir tres anelles que donen la volta al recinte, comuni-
cades entre elles per uns altres 3 eixos, un d’ells, el central i més 
important que comunica l’hotel amb el pàrquing i la zona d’esport i 
lleure.
Tota la zona d’esport i lleure, es situa allunyada de les habitacions, 
fora del perimetre que marca la muralla del monestir. Tota aquesta 
zona, juntament amb la zona del spa tindran un ús compartit, deter-
minat per un horari, ja que hauran de donar servei també a les 
persones que ocupen els tallers ocupacionals de la Fundació. És molt 
important destacar que al estiu  les persones de l’associació Sant-
tomàs han de marxar fora del conjunt per poder anar a la piscina o al 
pavelló poliesportiu.
Cal destacar també la vegetació que envaix tots els racons del con-
junt i que marquem com a objectiu prioritari la seva màxima conser-
vació.
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