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Hotelul și vinăria Terra Dominicata:  
Intervenție peisagistică la fostele 
proprietăți agricole Escaladei
 
Peisajul
Intervenția în cadrul podgoriilor cunoscute sub numele de El 
Tancat, situate în mijlocul Parcului Natural Montsant, implică 
renovarea clădirilor abandonate, folosite anterior în scopuri 
agricole, care aparțineau mănăstirii Escaladei, cu scopul de a le 
transforma într-un mic hotel conectat cu vinăria Terra Dominicata. 

Proiectul peisagistic pentru spațiile exterioare a fost realizat cu 
cel mai mare respect, având ca scop păstrarea cadrului existent, 
arhitectura sa și tradițiile satelor din apropiere. Materialele, 
vegetația, texturile și culorile, precum și modalitățile tradiționale 
de construcție sunt reprezentative pentru acest loc, împreună cu 
patrimoniul său istoric și cultural.

sCoB

Terra Dominicata

Amplasament / Location: La Morera de Montsant, Tarragona, Spania / La Morera de 
Montsant, Tarragona, España   Titlu proiect / Project title: Terra Dominicata   Program: Terra 
Dominicata Hotel & Winery: Landscape intervention at the former Escaladei agricultural 
estates   Birou de arhitectură / Architecture office: SCOB. Sergi Carulla and Oscar Blasco   
Suprafaţă sit / Site area: 4638 mp / sq. m   Suprafaţă construită / Built area: mp / sq. m   
Perioadă proiectare / Design period: 2016–2017   Perioadă construire / Construction period: 
2018–2019   Fotografii / Photographs: Adrià Goula

Terra Dominicata Hotel & Winery:  
Landscape intervention at the former 
Escaladei agricultural estates
 
Landscape
The intervention within the vineyards known as El Tancat located in 
the middle of the Montsant Natural Park, involves the refurbishment 
of abandoned buildings formerly used for agricultural use belonging 
to the Escaladei monastery with the intention of converting them 
into a small hotel connected with the Terra Dominicata winery. 

The landscape project for the exterior spaces was carried out with 
the utmost respect and aim of preserving the existing setting, its 
architecture and the ways and customs of nearby villages. The 
materials, the vegetation, the textures and colours, as well as the 
traditional ways of building are representative of the place together 
with its historical and cultural heritage.
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Locurile 
Configurația arhitecturală a ansamblului de clădiri diferite 
amintește de un mic sat cu doar câteva case. Fiecare dintre locurile 
care rezultă prin juxtapunerea acestor clădiri cu împrejurimile 
lor are caracteristici specifice în ceea ce privește scara, orientarea, 
relația cu contextul și noile funcțiuni etc. Așa cum este specific 
pentru aceste enclave rurale, pentru fiecare în parte a fost atribuită 
o nomenclatură, în ideea de a orienta vizitatorii și, în același timp, 
cu scopul de a crea termeni afectivi și culturali pentru aceste 
spații revitalizate.

El Racó de la Calma (un colț de calm) este o mică curte închisă între 
ziduri și clădiri vechi care, în ciuda caracterului său fascinant, nu 
avea o utilizare specifică înainte de renovare, din cauza înclinației 
abrupte a pavajului. Proiectul îi găsește o întrebuințare ca punct 
de acces la mai multe spații, situate pe trei niveluri diferite și 
organizate cu ajutorul unor ecrane verzi formate din plasă de 
sârmă (un material utilizat în mod obișnuit în peisaj pentru 
construcția de garduri și șine de ghidare pentru viță de vie) și 
plantate cu iasomie. Aceste ecrane cu zăbrele definesc spațiile 
exterioare mai mici care oferă acces la camerele hotelului, oferind 
în același timp intimitate utilizatorilor. Atât pavajul, cât și treptele 
și balustradele, împreună cu finisajul pereților, toate folosesc 
materiale precum cărămida, tencuiala de var sau piesele metalice, 
specifice paletei locale tradiționale de materiale de construcție.

Places 
The architectural configuration of the grouping of different buildings 
recalls a small village with just a few scant houses. Each of the 
places that result from the juxtaposition of these buildings, and 
their surroundings have specific characteristics regarding their scale, 
orientation, relationship with the surroundings and new uses, etc. As 
is typical of these rural enclaves a nomenclature has been assigned 
to each of them with the idea of directing visitors and at the same 
time aiming to create affectionate and cultural terms for these 
revitalised spaces.

El Racó de la Calma (a corner of calm) is a small courtyard enclosed 
between old walls and buildings that despite its fascinating 
character didn’t have a specific use before the refurbishment, 
because of the steep incline of its paving. The project finds a use 
for it as an access point to several rooms, located on three different 
levels, and organised using green screens formed using wire mesh 
(a commonly used material in the landscape for the construction of 
fences and guide rails for the vines) and planted with jasmine. These 
latticework screens define smaller outdoor spaces that provide access 
to the hotel rooms while also providing privacy to users. The paving 
as well as the steps and hand rails together with the wall cladding 
all make use of materials such as brick, plaster of lime, or metal 
railings, typical of the traditional local palette of building materials.
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El Balcó dels Xiprers (balconul chiparoșilor) este un spațiu în formă 
de semilună situat în fața clădirii principale, care se înclină spre 
peisajul viilor din Priorat. Pe acest punct de belvedere, care aparține 
restaurantului hotelului, se află o pergolă mare verde, construită 
doar cu ajutorul sârmelor metalice, care prezintă aceleași metode 
pe care viticultorii le folosesc pentru a dirija vița de vie. Planta 
cățărătoare folosită aici este wisteria, un arbust cu frunze caduce 
care crește rapid și are o înflorire spectaculoasă. Această plantă 
este folosită pentru a oferi umbră în timpul verii, fiind deosebit de 
potrivită pentru grădinile sudice cu climă mediteraneană.

El Jardí del Priorat (Grădina din Priorat) este amplasată în fața 
intrării principale a hotelului și este amenajată respectând terasele 
și zidurile de piatră. La nivelul intrării se află o mică bucătărie-
grădină amenajată din cutii de lemn, unde sunt cultivate ierburi 
aromatice proaspete pentru restaurantul hotelului. Pe terasa 
superioară sunt plantate cîteva zeci de specii autohtone din Parcul 
Național Montsant, ideea fiind de a păstra și de a îmbunătăți 
biodiversitatea locului.

Els Portals (ușile) sunt formate la fiecare dintre diferitele intrări ale 
clădirilor. Datorită configurației și organizării celor 25 de camere 
ale hotelului în cadrul volumelor existente ale clădirii, multe dintre 
intrările în camere sunt de fapt accesate din exterior, ca și cum ar 
fi intrările separate ale caselor dintr-un mic sat. Pe această linie și 
ca element de protecție vizuală sunt dispuse grupat jardiniere care 
adăpostesc o multitudine de soiuri de plante, urmând tradițiile 
locale ale satelor cele mai apropiate, cum ar fi Escaladei.

El Balcó dels Xiprers (the balcony of cypress trees) is a crescent shaped 
space located in front of the main building that leans towards the 
landscape of the Priorat vines. On this viewing point, belonging to 
the hotel’s restaurant, there’s a large green pergola built only using 
metal wires featuring the same methods that viticulturists use 
for training vines. The climbing plant used here is wisteria, a fast-
growing deciduous shrub with a spectacular bloom. This plant is 
used for providing shade in summer, particularly suited for southern 
gardens with a Mediterranean climate.

El Jardí del Priorat (Priorat Garden) is positioned in front of the main 
entrance to the hotel and is laid out respecting the te rraces and 
dry-stone walls. On the level of the entrance there’s a small kitchen 
garden arranged within timber boxes where fresh aromatic herbs 
are cultivated for the hotel restaurant. The upper terrace is planted 
with more than a dozen species of autochthonous species from the 
Montsant National Park, the idea being to preserve and improve 
upon the setting’s bio-diversity.

Els Portals (the doorways) are formed at each and every one of the 
different entrances to the buildings. Because of the configuration 
and organisation of the hotel’s 25 rooms within the existing building 
volumes, many of the entrances to the rooms are in fact accessed from 
the exterior, like the separate entrances to the houses of a small village. 
Along these lines and as an element of visual protection groupings of 
planters are arranged housing a multitude of plant varieties following 
the local traditions of the closest villages such as Escaladei.
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El Camp d'Oliveres (Măslinul) a fost și rămâne o plantație de 
măslini, doar că acum a fost modificată pentru a oferi o parcare 
pentru hotel. Coroanele măslinilor au fost tăiate pentru a evita 
creșterea ramurilor inferioare, a fost extins un strat de pietriș 
care permite pământului să respire și mașinilor să se deplaseze 
confortabil, iar arbuștii de dafin au fost adăugați pentru a delimita 
terasa și pentru a oferi un plus de siguranță și protecție pentru 
vehicule atunci când sunt observate de pe drumul principal.

La Bassa (iazul). Piscina hotelului («La Bassa») este concepută ca un 
rezervor de irigații ridicat deasupra nivelului terenului înconjurător 
și construit cu materiale ceramice specifice regiunii. Este amplasată 
la marginea terasei agricole, urmând geometria și topografia 
acesteia și stabilind astfel o legătură vizuală și emoțională cu 
magnificul peisaj viticol din Priorat.

Metode și materiale 
Proiectul nu numai că include idei și amenajări spațiale pentru 
aceste zone rurale, concepute în armonie cu peisajul, dar aplică 
aceste preocupări și tehnicilor de construcție utilizate. Printre 
acestea se numără recuperarea și utilizarea metodelor utilizate 
în valorificarea peisajului agricol din Priorat, cum ar fi zidurile 
din piatră și spalierele metalice. De asemenea, pentru realizarea 
pavajului, a treptelor exterioare și a ghivecelor sunt folosite 
materiale ceramice de proveniență locală. Toate aceste tehnici au 
fost puse în practică de profesioniști și meșteșugari din satele cele 
mai apropiate, consolidând astfel legăturile personale și culturale 
cu peisajul din Priorat.

Vegetația utilizată combină speciile autohtone din Parcul Național 
Montsant cu cele utilizate în mod tradițional pentru acoperirea 
fațadelor și intrărilor caselor din satele din apropiere. 

Criterii de sustenabilitate 
În afară de utilizarea tehnicilor și materialelor locale, celelalte 
criterii de sustenabilitate a mediului folosite includ: 

• respectarea topografiei existente, minimizarea efectelor negative 
asupra împrejurimilor și reducerea la zero a impactului mișcării 
pământului pe șantier;

• valorificarea pietrelor găsite în vechile terase pentru construcția 
de noi ziduri din piatră care formează limitele și noile puncte de 
acces;

• umplerea rezervorului de apă și alimentarea sistemului de irigații 
cu apă de ploaie colectată, împreună cu apa preluată din fântâni 
și din minele de pe șantier;

• tratarea apei prin sisteme naturale de fitodepurare și returnarea 
ulterioară în sistemul existent de filtrare a apei de ploaie;

• iluminarea exterioară minimă și reducerea fluxului aplicate 
pentru a evita afectarea faunei din Parcul Natural;

• recuperarea vegetației autohtone din Parcul Natural Montsant.

El Camp d’Oliveres (The olive grove) was and remains an olive grove, 
only now it has been modified to provide a car park for the hotel. The 
crowns of the olive trees have been pruned to avoid lower branch 
growth, a covering of gravel has been extended allowing for the 
earth to breathe and cars to move comfortably, and laurels are 
added to delimit the terrace and provide extra security and shielding 
for the vehicles when observed from the main road.

La Bassa (the pond). The hotel swimming pool («La Bassa») is 
conceived as an irrigation reservoir raised above the level of the 
surrounding land and constructed using typical ceramic materials 
of the region. It is sited on the edge of the agricultural terrace 
following its geometry and topography, and in so doing establishing 
a visual and emotive connection with the magnificent wine-growing 
landscape of Priorat. 

Methods & materials 
The project not only includes ideas and spatial layouts for these 
rural areas, conceived in harmony with the landscape, but also 
applies these concerns to the construction techniques employed. 
These include the recovery and use of methods used in harnessing 
the agricultural landscape of Priorat, such as the dry-stone walls 
and metal trellises. Locally sourced ceramic materials are also used, 
for the construction of paving, outdoor steps and pots. All these 
techniques have been put into practice with professionals and 
craftspeople from the closest villages, in this way reinforcing the 
personal and cultural links with the Priorat landscape.

The vegetation used combines autochthonous species from the 
Montsant National Park with those used traditionally for covering 
the facades and entrances of the houses of the nearby villages. 

Sustainability criteria 
Apart from making use of the methods and materials of the 
immediate area the other environmental sustainability criteria 
applied includes: 

• Respecting the existing topography, minimizing adverse effects 
on the environs and reducing the impact of earth moving on site 
to zero;

• Taking advantage of the stones found in old terraces for the 
construction of new dry-stone walling which form the boundaries 
and the new access points;

• Filling the water reservoir and supplying the irrigation system with 
harvested rain water together with water taken from wells and 
mines on the site;

• Water treatment carried out through natural phytodepuration 
systems and subsequent return to the existing rainwater filtration 
system;

• Minimal exterior lighting and flow reduction applied to avoid 
affecting fauna of the Natural Park;

• Recovery of the autochthonous vegetation of the Montsant 
Natural Park.
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