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El projecte parteix d¡un concurs per a un Centre de Neurorehabilitació a tarragona, 
fruit de la demanda existent d’un edifici especialitzat per a persones amb 
dependència física. Un edific on arriba gent  que ha patit un trauma a la seva vida 
(accident o malaltia); un equipament habitat, que pretén acollir als usuaris i ajudar-
los en la seva recuperació i realització personal, desvinculant-se de la idea d’edifici 
hospitalari. 
 
EMPLAÇAMEN 
L’edifici es situa en un solar actualment abandonat de la ciutat però amb un gran 
potencial, que ofereix un entorn natural a pocs metres del casc antic; al final del turó 
aterrassat on els romans van decidir fundar l’antiga Tarraco. La seva posició elevada 
ofereix unes vistes excel·lents de l’entorn amb el mar de fons. 
 
HISTÒRIA 
Tendim a relaciona Tarragona amb els romans, però la ciutat va ser plaça forta militar 
durant molt de temps. Al segle XVIII les muralles ocupaven la mateixa superfície que 
la ciutat que defensaven, passant a ser la seva imatge més característica. Aquesta 
situació va canviar dràsticament amb l’assalt napoleònic de 1811. La derrota de la 
ciutat va deixar en evidència la pèrdua d’utilitat de les muralles. La ciutat s’amplià 
aleshores cap al mar en terrenys més plans, oblidant la topografia difícil que 
ocupaven les muralles. 
 
ESTRATÈGIA URBANA 
El projecte neix d’una doble estratègia (interior/exterior) i una doble escala 
(usuari/territori); primer proporcionar als usuaris del centre un lloc agradable per a la 
seva recuperació diària; segon, recuperar la memporia històrica del lloc, aprofitant la 
seva exposició urbana, per a redescobrir l’abast d’aquesta muralla que ara es troba en 
gran part amagada. 
 
FORMALITZACIÓ 
D’aquesta manera l’edifici es circumscriu al perímetre exterior del baluard, dominant 
el paisatge sense un impacte agressiu, apelant a una forma prèvia existent. Els 
accessos públics es situen al pati, protegint l’usuari. La coberta es plega per permetre 
les vistes en les bones orientacions i l’assolellament del pati; al mateix temps que 
configura un volum únic abstracte separat del baluard, respectant-lo i dotant-lo d’ús. 
 
PROGRAMA 
El programa es divideix per estrats, de menys a més autonomia i privacitat: al sòcol, 
dins del baluard, es situa el gimnàs i sales de rehabilitació; a la planta baixa el centre 
de dia, l’administració i el bar; i a les plantes superiors la residència, entesa com una 
llar expandida, on es combinen les zones més privades (habitacions) amb espais 
comuns a doble altura. Aquests tres estrats es corresponen amb la imatge de la 
façana: el sòcol és el baluard existent, de pedra calcària; el volum superior s’identifica 



amb unes lames en Z de llautó amb les ales perforades, que unifica la façana, alhora 
que s’adapta a les orientacions específicques de cada una d’elles permetent les vistes 
i protegint de la radiació solar directa. La planta baixa fa de transició entre lo nou i lo 
antic, on les vistes des de l’interior queden enquadrades entre el baluard i les lames. 
 


