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1. APROXIMACIÓ A L’USUARI I PROGRAMA 
 

l’ Institut de microcirurgia ocular de Josep Llinàs: 
“ El edificio pretende explicar su uso (la atención oftalmológica), estableciendo un recorrido desde la calle hasta la 
recepción y salas de espera, durante el cual, mediante la introducción de cubiertas y protecciones solares, se 
controle y domestique progresivamente la luz natural, de tal modo que al usuario, una vez instalado en las salas de 
espera, sea consciente que la arquitectura particular del IMO atiende, como lo hace des del punto de vista clínico, al 
confort de la visión”. 
 
D’aquesta manera l’usuari amb que tracto és una persona amb discapacitats físiques, és a dir, es quan una persona 
que pateix anomalies orgàniques a l’aparell locomotor o a les extremitats. On les majors problemàtiques per a 
aquestes persones és la falta d’autonomia i la d’integritat social. Les deficiències motrius són les mes preocupants, 
que tracten sobre un dèficit en el funcionament corporal, de manera temporal o permanent, generalment com a 
conseqüència d’una malaltia o accident. Aquest dèficit és una limitació en la realització 
d’activitats. 
Per això el meu edifici serà l’encarregat de garantir una sèrie de tractaments per a la millora d’aquestes persones. 
Uns tractaments relacionats amb la neurorehabilitació (intervé en els temes afectius), amb l’esport i tractaments 
naturals provinent de l’aigua. 
Un exemple és el centre de Paimio de A.Alto, on té molta cura de les persones que utilitzaran aquell espai. 
D’aquesta manera l’habitant participa del context i del programa. 
Un programa basat en les 3 R’s: rehabilitació, repòs i relació. Per això el meu programa es basarà en tres zones, un 
espai lúdic per a la rehabilitació, unes zones de repòs i unes zones de relació‐formació. 
 
 

2.        APROXIMACIÓ AL LLOC 
 

‐ Territori escollit per la historia de la rehabilitació 
‐ Lloc escollit regenerar-lo 
‐ La riera 
‐ El passeig marítim 
‐ Les dunes 
‐ Ecosistema 
‐ Punt de tensió entre els diferents elements naturals es on es genera el meu projecte 
 
Per a escollir el lloc on poder rehabilitar aquest usuari es busca un territori amb una 
sèrie de característiques per afavorir‐lo. Les platges del Vendrell són un exemple, perquè tenen una tradició en els 
sistemes de rehabilitació. Ja que anteriorment hi havia sanatoris per a la rehabilitació d’infants, un exemple era el 
Sanatori de Sant Joan de Déu, a pocs metres del meu emplaçament. Eren una sèrie de equipaments que utilitzaven 
els tractaments naturals per a la millora d’aquestes persones, com per exemple, les aigües termals que brollen al 
massís de Bonastre i arriben a les platges de Coma‐ruga i Sant Salvador, l’aigua del mar i la 
helioteràpia. 
Actualment tot aquesta preocupació per aquest tipus d’usuari s’ha perdut i tots aquests sistemes naturals s’han 
explotat per a la relaxació i espais termolúdics, però el curiós es que la gent continua anant a l’arribada d’aquesta 
aigua termal per poder aprofitar les seves propietats terapèutiques. Dins d’aquest territori s’escolleix un espai 
d’intervenció per poder‐lo regenerar. Es l’espai de les Madrigueres, és l’únic espai del Baix Penedès que queda 
sense urbanitzar, però es un espai que falta regenerar‐lo per poder –lo controlar, ja que actualment provoca moltes 
inundacions i espais descontrolats. 
Alvaro Siza en la explicació d’un dels seus projectes diu: “la relació entre naturalesa i 
construcció es decisiva en l’arquitectura” 
Es una reflexió que prendrà part en el meu projecte. Aquest lloc té unes traces històriques, unes traces naturals, 
d’aquesta manera la interpretació d’aquest lloc és a partir de les traces naturals que hi havia anteriorment, 
unes traces caracteritzades pe l’antiga llera de la Riera de la Bisbal, que es desvia, fet que comporta moltes 
inundacions, i el sistema dunar. Es recuperaran les línies antigues per poder regenerar aquest entorn. Em basaré 



amb l’estudi d’aquests elements per poder generar el meu projecte, que es el que aconseguirà rehabilitar aquest 
espai. A més es considera important la connexió del passeig marítim, però sense que influeixi en la concepció 
territori. 
 
Elements importants 
1. Ecosistema: 
‐ El traçat de la antiga llera i la topografia d’aquesta‐‐‐‐‐‐‐‐a través d’aiguamolls 
‐ El sistema dunar i els corredors 
-Connexió del passeig marítim 

 
D’aquesta manera la situació del meu edifici es proposa en el punt de tensió entre aquests diferents elements 
naturals. Es un espai que s’evoca al mar i que pot ser envaeix la privacitat de la costa, però en el meu cas la 
costa d’aquest espai no es simplement l’arena sinó que es tot el recinte de les madrigueres, per això 
considero l’espai en tota la seva globalitat per poder reconèixer la situació del meu edifici en aquest lloc i 
així poder aconseguir una regeneració d’aquest lloc. 
Es recupera la traça de l’antiga llera a través d’una sèrie d’aiguamolls. Es recupera l’antic sistema dunar i els 
corredors que permeten l’accés a la platja i es connecta el passeig a través d’una passarel·la·la elevada que deixa 
passar les dunes i la seva flora i fauna. 
 

3.  APROXIMAIÓ ARQUITECTÒNICA 
 

-PRIMERES IDEES: explicar l’evolució/maquetes 
- relació amb l’aigua 
- relació amb les dunes 
- el concepte de duna 
- el concepte de la forma, de l’edifici, la relació entre les dos geometries: la relació entre les dos geometries es 
produeix primer de tot amb la interpretació de l’usuari, com aquesta persona pot arribar a percebre els diferents 
espais per a que pugui millorar les seves aptituds, per tant s’opta per una geometria més tranquil·la, fent referència a 
l’horitzó de la platja a la tranquil·litat del mar Mediterrani, a la del passeig marítim elevat i horitzontal. La geometria 
complexa es te aquesta configuració per que els espais que conté són diferents ja que son espais oberts que tenen 
una altra dimensió i una altra activitat. A més es l’encarregada de relacionar-se amb tots els elements naturals del 
territori de les Madrigueres. La relació entre els dos es produeix a través d’aquest ombracul que cobreix unes caixes 
i que es macla en l’estructura, ja que des de l’interior pots percebre la complexitat del territori quan veus l’estructura 
de la xarxa tensada. A més el passeig marítim es l’eix articulador de les dos parts que permet aquest diàleg entre 
dos geometries diferents, un exemple és Reima Pietila amb el Dipoli, com configura diferents geometries per 
adaptar-se al programa i al lloc. Un exemple també es el mercat de Santa Caterina de Miralles. 
 
‐ PROJECTE: 
‐ Territori: forma part del ritme de rieres 
‐ Situació: Com l’edifici s’integra en aquest lloc, les dunes, els aiguamolls, el passeig marítim 
‐ Emplaçament: Diàleg amb el passeig existent, plataforma de transició entre l’existent i el meu edifici. Accessibilitat 
a la coberta transitable amb les rampes. 
‐  Plantes: programa, diferents esquemes de flexibilitat dels espais... 
‐ Planta baixa i planta terrassa: els patis que permeten una sensibilitat amb la introspecció de l’usuari, elements 
introvertits, les piscines interpretant els diferents tipus de rehabilitació per als usuaris, els espais tancats i oberts. 
‐ Seccions i perspectives: la relació entre la coberta i les caixes, la formalització de les piscines, com es relacionen 
amb els aiguamolls 
 
‐ ESTRUCTURA: 
‐ Diferents tipus estructurals: metàl·lica i estructura tensada, com es macla 
‐ Estructura metàl·lica configurada per pòrtics metàl·lics i forjat prefabricat de placa alveolar, s’utilitza ja 
que l’edifici s’eleva i per tant necessito un forjat prefabricat per la dificultat de l’encofrat i per tant tot 
acaba sent forjat alveolar per seguir una lògica estructural. 
‐ Estructura tensada: recerca de la forma, programa wintess, càlcul del trípode i de l’arc, materialitat de 
la lona i els detalls. 
 
 
 
 
 



‐ CONSTRUCCIÓ: 
‐ Elements constructius: envans en sec per permetre la flexibilitat, la configuració del fals sostre per permetre la 
il·luminació dels espais i alhora diferents percepcions de l’espai segons l’activitat. La terrassa, on desapareix el forjat 
per evitar l’acumulació de l’arena. Aconseguir una materialitat a través de relacions introspectives per a que l’usuari 
es sentís confortable. 
‐ Flexibilitat de l’usuari en els diferents tipus d’habitació 
 
‐ INSTAL·LACIONS: 
‐ Il·luminació, com il·luminar les diferents tipus d’espais, tenint en compte cada activitat 
‐ Climatització, a partir de dos plantes de generació tèrmica i frigorífica que es distribueix amb fancoils i 
climatitzadors. Uns encarregats de climatitzar les piscines i que permeten deshumificar l’aire de l’ambient, i una altra 
planta que climatitza tota la zona de la residencia mitjançant petites maquines de clima i fancoils 
‐ Piscines, el recorregut de l’aigua i sobretot els cops que passa per cada filtratge per aconseguir una aigua mes 
pura, contribució de plaques solars 
‐ Abastament d’aigua, a través de plaques solars per l’aigua calenta sanitària 
‐ Altres instal·lacions, recollida d’aigües, ventilacions de les habitacions i dels espais tancats... 
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