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FUNCIONAMENT DE LA RESIDÈNCIA

PLANTA PRIMERA _ HOSPITALITZACIÓ

PLANTA BAIXA _ RESIDÈNCIA

PLANTA SOTERRANI _ RESIDÈNCIA

La Residència té un eix central on hi ha les peces més públiques. El passadís
central dóna pas  als menjadors, sales d'estar, infermeries i banys pels visitants. Els
passadissos dels pavellons, els perpendiculars a l'eix central, comencen a ser més
privats ja que donen accés a les habitacions; a la meitat d'aquests hi apareixen unes
saletes d'estar més privades pensades pels usuaris d'aquell pavelló.

A l'extrem dret es construeixen de nou unes torres que s'hi trobaran els nous
accessos d'emergència per tal de complir la normativa i també espais d'activitats
com ara un gimnàs-rehabilitació, biblioteca-taller manualitats i un auditori a doble
altura col·locat el més a prop possible del monobloc per tal que sigui fàcilment
utilitzat per sala de conferències de l'hospital.

A l'extrem esquerra es projecta la Barra Nova on inclourà les consultes externes
en Planta Baixa, les Urgències en planta soterrani, i la nova ampliació de l'hospital en
Planta Primera i Segona. A la vegada que el passadís d'aquesta Barra Nova dóna
accés a les seves peces, també serveix per tancar l'anell de circulacions per la
Residència.
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