
GENT GRAN “SLOW/NO-GO”4
ELS AVANTATGES D’ UNA VIDA ASSISTIDA EN COMUNITAT

A molta gent -i en el futur molts més- li arriba un moment a la vellesa on la possibilitat de viure de manera autònoma li és impossible, 
depèn en gran part del que altres persones facin per ells i si aquestes necessitats no són degudament ateses, els últims anys de vida, 
lluny d’ ésser feliços poden arribar a ser penosos.
És per això que hem de començar a tractar el tema de la vellesa i les persones amb dependència amb una actitud honesta, reconeixent que 
són una part de vegades poc visible, i des d’ un punt de vista positiu, entenent que una millor qualitat de vida de tot aquest col.lectiu 
reverteix directament a la resta de la societat. 

GENT Jove i Sobradament Preparada1
FACILITANT PROJECTES VITALS I LABORALS

EL l model d’ habitació que es proposa per a aquest col.lectiu (tot i que pot donar resposta a necessitats de grups de gent molt amplis) és un 
model resistent al pas del temps i a la vida. Permet que, en el mateix model, puguin conviure diferents actors, des del treballador emprenedor 
que treballa i viu al mateix lloc -small office/home office- fins a aquells que ja han consolidat el seu projecte familiar i han de poder soluci-
onar l’ habitatge dels més joves de la familia.
Per tant, aquests habitatges permeten evolucionar al llarg del temps, des de la barreja d’ habitatge mínim i taller gran fins a convertir-se en 
un pis de 3 habitacions i a l’ inrevés.
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GENT JOVE “ESTUDIANTS”2
RESIDÈNCIA? PIS D’ ESTUDIANTS? L’ ENTREMIG!

A ningú se li escapa que un dels grans problemes i a l’ hora un dels trets diferencials del nostre país respecte els països del centre i nord d’ 
Europa és la dificultat d’ emancipar-se, especialment quan hom ha d estudiar a la universitat. 

El projecte proposa un model d’ habitació pensat per a aquests estudiants, que es situa a mig camí entre la típica residència que ofereix uns 
quants serveis als estudiants i el típic pis d’ estudiants, sense serveis, però que ofereix una autonomia plena als seus habitants.
Aquest model està pensat per a 8 persones, que compartiran uns certs serveis (lavabos, cuina-menjador i sala d’ estar) que a més seran fàcilment 
accessibles per a possibles visitants, i a banda disposaran d’ una zona flexible amb un grau de privacitat superior. 
A més, sempre tindran la oportunitat d’ aïllar el seu habitatge individual per a privacitat total

GENT GRAN. AVIS “GO-GO”3
GENT GRAN, PERÒ SOBRADAMENT ACTIVA

Cada cop hi ha més gent que envelleix de manera molt saludable, fet que allunya l’ estereotip de persona gran desvalguda i que necessita 
atenció durant el dia i la nit. Avui en dia, és comú trobar gent gran de més de 80 anys que mantenen intactes les seves capacitats intel-
lectuals, i encara hi ha un grup -més reduit- que gaudeixen d’ un alt grau d’ habilitat psicomotriu. 
Per a totes aquestes persones, que només necessiten alguna ajuda o assistència puntual però que són capaces de desenvolupar-se autònoma-
ment, es concep la tipologia de dependents, on poden viure en petits espais d’ entre 1 i 3 persones, on comparteixen cuina i lavabo i gau-
deixen d’ una zona a l’ exterior de la casa que servirà de punt de trobada i reunió, on podran planificar les petites aventures que viuran 
aquell dia plegats.

4 MODELS D’ HABITACIÓ PER A 4 COL·LECTIUS

QUÍ HI VIURIA? 2.2

MÒDUL AUXILIAR TALLERS

MÒDUL AUXILIAR CUINA I BUGADERIA
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