
ESQUEMES OBRA NOVA  E 1/300

PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA  PLANTA PRIMERA  PLANTA SEGONA SECCIÓ TRANSVERSAL C-C’

PLANTA SOTACOBERTA

SECCIÓ LONGITUDINAL A-A’

ALÇAT C/NOU  SECCIÓ TRANSVERSAL B-B’

En aquest projecte s’ha decidit treballar amb més profunditat la Casa Nouvilas ja que, al tenir més superfície, permet la integració d’un programa més ampli i divers, a més del elevat valor arquitectònic dels seus espais, que la 
fan un edifici molt interessant per a treballar en un projecte d’aquestes característiques.

La Planta Baixa de l’edifici presenta una oportunitat inmillorable per acollir un programa que pugui ser d’accés públic, no només per als residents del Centre sinó també pels veins del barri. Per això, es decideix col·locar a la 
planta baixa tots els serveis de l’edifici, afavorint l’integració del pati posterior i els serveis del seu voltant en els espais públics del barri.

Per fer-ho, es construeix un nou volum al pati posterior, col·locat al fons del pati en PB i a la mitgera dreta en PB+2, on causa menys ombra al propi pati i té menys impacte visual pel veí, ja que pot edificar fins a PB+3. Aquest 
nou volum consta d’un soterrani que engloba els espais servidors, com són la cuina, la bugaderia, etc.

A l’ala esquerra de la planta baixa de l’edifici existent hi trobem el Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació, que també pot fer ús d’una part del pati posterior, ja que s’hi col·loca un parc geriàtric per fer exercici a l’aire lliure. 

A la part dreta de la planta baixa de l’edifici existent hi trobem les dependències del Centre de Dia, que funciona conjuntament amb l’edifici de nova planta, on es troba la sala social del Centre de Dia. Aquest nou volum comu-
nica amb les plantes superiors, i a la planta primera disposa d’un espai de biblioteca pels usuaris del Centre de Dia i la Residència.

El cos de les arcades que ocupa el fons del pati es complementa amb un nou volum de planta baixa, de manera que ens permet ubicar-hi la Cafeteria-Restaurant, d’accés públic. Aquest volum té una façana completament vi-
driada que permet veure les arcades des de l’exterior. La seva coberta és accessible des de la biblioteca, generant un espai exterior d’ús privat pels usuaris del Centre de Dia i la Residència, en contraposició amb el pati en planta 
baixa, que és d’accés públic.

La planta primera de l’edifici existent acull 7 habitacions dobles i 2 individuals, adaptant-se a les estances existents que tenen sostres i parets decorats. Cada habitació disposa del seu propi bany, en forma de cubicle que inva-
deix part del passadís. En aquesta planta també hi trobem una sala social i un menjador.

La planta segona és de nova construcció i acull 10 habitacions dobles, a més d’una sala d’estar-menjador i la infermeria.

Totes les habitacions disposen d’un espai de relació amb l’exterior. Les situades a la façana del pati tenen un balcó lineal compartit, i a la façana del carrer s’hi coloquen unes capses de vidre encaixades en les obertures exis-
tents, que permeten participar de la vida del carrer des de l’interior i en un entorn controlat, a la vegada que unifiquen visualment les façanes dels dos edificis treballats al carrer Nou.

CRITERIS DE CONSERVACIÓ
Tal com el Catàleg estableix, s’ha conservat gairebé intacte el vestíbul central de l’edifici, practicant només algunes obertures per iluminar el passadís de la planta segona. Els ascensors es coloquen a banda i banda d’aquest 
vestíbul central. També es conserven la major part de les parets i sostres de la planta baixa i primera, estintolant algunes obertures pel passadís i les portes dels banys a la planta primera.
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COMUNITATS HABITABLES: CENTRE PER A LA TERCERA EDAT A FIGUERES INTENCIONS
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ALÇAT C/NOU   E 1/100 DISTRIBUCIÓ PROGRAMA    E 1/500

Servei de Fisioteràpia i rehabilitació

Cafeteria - restaurant

Espais servidors

Centre de dia

Habitacions

Soterrani     140 m2 
 cuina      37  m2

 morgue    9’4 m2

 vestuaris personal   28’2 m2

 bugaderia    14 m2

Planta Baixa     763 m2

 _Fisioteràpia i rehabilitació  200 m2

  recepció   7’2 m2

  sala d’espera   17’4 m2

  sala de tractament  42 m2

  gimnàs   47’3 m2

 _Pati exterior    400 m2

  
 _Cafeteria - restaurant  242 m2

  zona de taules i barres 195 m2

  zona de servei  62 m2

 _Centre de dia   321 m2

  sala social   91’4 m2

  terapia ocupacional  43 m2

  guardaroba   11 m2

  magatzem   6’1 m2

  recepció   8’8 m2

  sala de silenci  17’4 m2

  secretaria   21’8 m2

  aula multimèdia  20 m2

Planta Primera    673 m2 
 _Centre de dia   169 m2

  biblioteca   88’5 m2

  magatzem   9’7 m2

  terrassa   107 m2

 _Zona residencial   504 m2

  balcó    44’6 m2

  menjador   38’3 m2

  office / cuina   7 m2

  sala social   55’4 m2

  sala de cures   11 m2

  magatzem   20 m2

  7 habitacions dobles  21 m2

  2 habitacions individuals  15 m2

Planta Segona    514 m2

 _Zona residencial   514 m2

  magatzem   8’4 m2

  infermeria   13’8 m2

  sala d’estar / menjador 55’7 m2

  instal·lacions   25 m2

  10 habitacions dobles 20 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES


