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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte.  
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte    
 
L’EDIFICI. SITUACIÓ I ENTORN 
L’edifici compta amb un sistema constructiu especial, industrialitzat en part, reunint així la tecnologia 
més avançada a la vegada que per  les seves característiques essencials li fan ser un edifici bioclimàtic. 
Es situa a la part nord del solar per deixar el màxim espai lliure al sud per gaudi de les persones que 
l’habitaran. L’edifici es situa paral·lel al límit nord que és a on actualment hi ha una clariana longitudinal 
en el bosc existent.  
En aquest límit es situa l’aparcament a llarg de l’accés rodat a les zones de serveis. Hi haurà 11 places 
d’aparcament en superfície. 
Aquesta  façana nord és més tancada que la sud que és on l’edifici s’obre cap al sol i les vistes 
privilegiades de les muntanyes de Montserrat. El volum dedicat a Centre de Dia apareix com un 
mirador des del que gaudir d’aquestes vistes tant familiars pels residents de  l’edifici, que són veïns del 
poble acostumats a tenir relació diària amb aquestes muntanyes. 
També els menjadors i sales d’estar estan situades estratègicament per poder tenir en tot moment 
contacte visual amb el poble a on han viscut els residents i amb la serra de Montserrat. 
L’edifici es composa per dos cossos que s’articulen mitjançant un pati central que fa entenedor l’edifici 
als ocupants del mateix, perquè els permet en tot moment tenir la orientació d’on es troben,  alhora que 
crea un microclima, facilita la ventilació creuada de l’interior i crea un interessant espai interior-exterior 
en planta primera que es viu gràcies a una terrassa sobre el pati. 
L’edifici té la voluntat de ser compacte per diferents raons: garantir mínims desplaçaments, millorar 
aspectes econòmics i ajudar a la fàcil orientació dels ocupants. La solució d’introduir un pati amb 
vegetació fa més domèstic l’edifici, que té tres alçades (PB i 2 plantes) i manté  la relació amb la 
vegetació a la que tant acostumats estan els ocupants. 
A l’edifici s’accedeix des del carrer Salvador Espriu travessant una gran plaça pública pavimentada. Ens 
dona la benvinguda un cos volat que crea un àmbit de protecció, espai de relació entre els visitants, els 
usuaris i el barri de Santpedor. 
 
UN PASSEIG INTERIOR 
Un cop a l’interior des del vestíbul es té accés directe a la recepció, al Centre de Dia i a la sala d’actes. 
La recepció està situada de manera que en tot moment es té control de l’accés al centre i protegeix la 
privacitat de les estances dedicades a la direcció, secretaria i vestuari dels treballadors. 
La sala d’actes es situa donant a la plaça d’accés al centre amb la voluntat de cercar la possibilitat 
d’ampliar·la cap al exterior, fent que l’edifici s’expandeixi cap al poble. Augmentaria la capacitat de la 
sala en els mesos més càlids de l’any. Inclòs es podria pensar en reprendre el conegut “cinema a la 
fresca·” amb  participació veïnal. El gimnàs es situa al costat per tal d’ampliar també interiorment la sala 
d’actes, si fos necessari. 
El Centre de dia és un volum diferenciat al que s’accedeix des del vestíbul per garantir la privacitat de 
les persones que habiten l’edifici. Consta d’una gran sala, banys i armaris d’emmagatzematge . Al seu 
costat es troben els serveis propis del Centre de dia com són: l’assistència mèdica i assistencial, el 
podòleg, la perruqueria i la farmaciola. A continuació i en directa relació amb la cuina es troba la sala 
menjador i estar de Planta Baixa. 
L’edifici té dos nuclis de comunicacions verticals, un situat al vestíbul principal i un altre que en Planta 
Baixa s’accedeix des de  la zona restringida d’ús pel personal ja que és per usos de serveis. 
Per  darrera de la recepció s’accedeix a la zona restringida i davant de direcció s’ha reservat un espai 
d’espera. 
Un cop s’accedeix a aquesta zona trobem la sala de personal, vestuaris, magatzems de roba i material, 
zona de planxa, cuina i un petit tanatori amb sortida directa a la zona de servei exterior. 
La cuina té un espai de neteja i deixataries amb accés directe a l’exterior. I un altre accés directe a la 
cuina passant per les cambres fredes i el rebost , garantint així una còmoda càrrega i descàrrega. 
La cuina té accés al menjador de planta baixa i aquest té  accés al menjador d’estiu, que es troba sota 
un voladís que el protegeix del sol. 
En plantes primera i segona es desenvolupa el programa funcional residencial, és a dir, els dormitoris 
acompanyats d’un menjador- sala d’estar amb vistes sobre Montserrat i el poble de Santpedor i una sala 
d’estar que dona al pati vegetal interior i que en planta primera té una terrassa que dona al mateix. 
Cada planta té 20 habitacions dobles amb bany compartit i 5 habitacions individuals amb bany. Tenen 
un nucli de banys que donen servei a les sales d’estar i un espai d’infermeria amb un espai tancat que fa 
de magatzem. 
 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
L’edifici aconsegueix un confort climàtic molt elevat mitjançant la ventilació creuada nord-sud, reduint 
el seu consum energètic. El pati interior descobert crea un microclima que atempera aquest espai en 
relació a les temperatures que hi ha fora de l’edifici. 
Es disposen obertures longitudinals a sud, cap al sol d’hivern. Les lamel·les permeten la ventilació 
nocturna estiu. Els tancaments a nord i els pannells de coberta disposen d’un aïllament superior que 
afavoreixen la massa tèrmica del conjunt de l’edifici. 
Així mateix, a la coberta es preveu una instal·lació per a la captació solar tèrmica, per al suport  en la 
producció d’aigua calenta sanitària. 
L’estudi acurat de la fusteria exterior minimitza els ponts tèrmics. 
El resultat d’aquestes pautes de disseny produeix un estalvi considerable en el manteniment de l’edifici i 
en la despesa energètica. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es tracta d’un edifici construït de forma industrialitzada amb elements provats i garantits que 
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contribueixen a minimitzar l’impacte ambiental de la construcció tradicional. 
El sistema constructiu emprat es diu TAS i permet construir tot tipus d’edificis d’ús públic: centres 
educatius, centres sanitaris, centres socials i culturals, instal·lacions aeroportuàries, oficines, mercats o 
instal·lacions industrials, entre d’altres. Per les característiques d’aquest edifici s’empra una part 
d’aquest sistema, com és el revestiment de façana i la coberta espacial. 
Els principals i més importants avantatges del sistema constructiu TAS  per la qual cosa s’ha pensat en 
el seu ús són: 

•  Economia: Rendibilitat econòmica. 

• Rapidesa d’execució.  

• Solidesa: Òptimes qualitats. Materials provats i garantits. 

 
L’estructura serà metàl·lica , la coberta espacial metàl·lica revestida amb pannell metàl·lic, el 
revestiment de façana són pannells metàl·lics industrialitzats i les fusteries són d’ alumini lacat.  
És important senyalar que tot l’edifici segueix una modulació de 2,20m x 2,20 m tant en planta com en 
alçat, que permet industrialitzar fàcilment els materials I aconseguir un temps minorat de construcció. 
Per trencar la monotonia de façana es faran tres tipus diferents de mòduls de 2,20m x 0,50 m: quatre 
massissos en quatre colors diferents, un vidrat que permet la ventilació de les estances i una altre vidrat 
però amb lamel·les de protecció solar. 
En planta baixa es col·locarà un sòcol massís de base de l’edifici. 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Residència gent gran Santpedor 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament Santpedor 
 

Caràcter del concurs 
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Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 

 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 

 
Intern i extern a l’organisme convocant 
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Internacional 

Resultat del concurs 

 
Menció 
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