
COBERTA PÚBLICA

Les cobertes com a símbol de la ciutat de Figueres.La vida que es produeix a les cobertes 
dels edificis també es caracteritza en aquest. Per tal d’aprofitar la coberta es genera un 

decal·latge i per tant aconseguim un espai òptim per als residents  i per aprofitar una vista 
privilegiada de la ciutat, amb zones i bancs que aporten un confort a l’espai i que conjuguen 

amb la monumentalitat de les xemeneies que el creuen. Per mantenir la libianitat de la 
remunta de les plantes sobre la façana existent l’ampit de la coberta es retira 

PARC D’ACTIVITATS

L’espai semi-obert o semi-tancat anomenat parc d’activitats és el més característic de l’edifici tant 
per les seves característiques ambientals i situacionals com per la diversitat d’usos al qual pot 

ésser destinat. Es la raó fonamental del graonat que realitza l’edifici i genera unes interaccions 
amb els altres nivells òptimes. Un espai il·luminat que pot esdevenir centre d’activitats físiques per 

als residents sense haver de sortir del propi edifici. Alhora és un espai òptim a l’estiu perquè pot 
romandre cobert i ventilat, i per climes més freds donada la seva situació Nord-Est d’entrada de 

llum, pot tancar-se a través d’unes correderes de policarbonat celular, que deixaràn passar la llum  
tot i que no son completament transparents però protegirant climàticament aquest espai 

APARTAMENTS / HABITACIONS

Les plantes on resideixen els usuaris, es remunten per sobre de les altres i permeten ésser 
espais amb una privacitat adequada per al seu ús i per a la intimitat dels residents. Es 

caracteritzen alhora per tres espais: la gal·leria a Nord o terrassa a Sud segons sigui el cas, 
l’espai pròpiament del mòdul habitacional i finalment un vestíbul interior que trenca amb la 

monotonia del passadís i que genera uns espais al pati central que poden relacionar als 
diferents usuaris entre ells o formar part de zones d’esbarjo per aquests

TERRASSA PELS RESIDENTS

Mantenint la linealitat amb les façanes del carrer, com un tret fonamental del 
C/Nou i extensible a la generalitat de la ciutat de Figueres, i evitant generar 
un ofegament. Per aquest motiu, apareix un espai fonamental per a la relació 
i el lleure dels usuaris, una terrassa direccionada a Sud-Oest, que ofereix un 
ampli ventall de possibilitats per als usuaris i que permet ésser un filtre de la 
façana dels apartaments (solar, acústic, visual, etc.)

L’EXTENSIÓ DE L’EDIFICI: EL CARRER

Entendre el carrer com a extensió de l’edifici i de tots els edificis, adaptar-lo 
per tal d’aconseguir zones més privilegiades d’accés i comunicació, facilitant 
els recorreguts a través d’aquests i no generant fronteres inquebrantables. 
Els badalots i els canvis de rasant de la pròpia calçada ajuden a conferir 
zones per a cada ús però que alhora convergeixen en punts determinats

SALES D’ESTAR I ESBARJO

Aprofitant les estances existents més rellevants i potencialment més seducto-
res s’emplaça una de les peces capdals per al funcionament òptim d’una 

residència per al servei dels seus usuaris: la sala d’estar. En aquest espai 
a més a més també es troben dos filtres, un espai més actiu per a realitzar  

activitats de lleure i esbarjo així com un altre espai destinat al repòs. Just ens 
trobem un nivell per sobre de la part pública de l’edifici i un nivell per sota de 

les habitacions i els apartaments

EL PATI CENTRAL

Aquest pati o cel obert central neix com a columna vertebral de l’edifici. Facilita les 
ventilacions creuades, la il·luminació de les plantes baixes i dels espais adjadents 
en aquest així com relaciona les diferents plantes i augmenta la profunditat visual 

des de molts punts de l’edifici establint connexions entre els usuaris (eliminant 
aquesta idea de sectorització de plantes i de rebuig entre elles) 

ZON ADMINISTRATIVA I DE REUNIONS

Dins del segon nivell en alçada de l’edifici, i un entressòl que estableix de 
frontera entre la part pública de l’edifici (hi poden accedir usuaris no residents en 
aquest) i la part més privada. És doncs l’emplaçament idòni per a situar el control 
i la zona d’administració i direcció del centre. 
Tanmateix és un espai que es reserva i es separa dels altres espais aconseguint 
una certa intimitat en el seu funcionament 

SALA D´USOS MÚLTIPLES

O Sala de conferències. Un espai que està a cavall entre usuaris que poden no ésser residents és a dir un punt de destí públic i un espai òptim per a realitzar 
activitats al interior que poden ser molt variades, com exposicions, representacions, actes, sala de projeccions, sala de ball, etc. El mes destacable és la pervi-
vència del seu aspecte original i rehabilitat mantenint unes encavallades que caracteritzen l’espai i el singularitzen

ZONA TÈCNICA TREBALLADORS

Espai destinat per als operaris del centre. Consta de les zones necessàries per a l’òptim desenvolupament de tasques. Alhora està aïllat dels recorreguts principals dels usuaris evitant 
d’aquesta manera interaccions incòmodes entre ells. Fins hi tot consta amb un accés diferenciat pel carrer posterior al principal que dóna accés a l’edifici 

ANÀL·LISI IL·LUMINACIÓ NATURAL

A l’esquema adjacent es destaquen els principals accessos d’il·luminació i les zones d’incidència directe de llum solar. Cal destacar 
que l’emplaçament dels espais que han de menester més il·luminació per la seva funcionalitat o que son zones jeràrquicament parlant 
superiors en quant a qualitat i exigències per als usuaris, son els espais que trobem doncs en un àmbit immediat amb aquests accessos 
de llum exterior. Obviament la seva orientació Sud-Oest i Nord-Est fa que variin en quant a quantitat i qualitat aquests diferents punts 
d’entrada d’il·luminació

ANÀLISI VENTILACIONS

El pati central hi juga un paper fonamental per a produïr el denominat efecte xemeneia. A través de la vegetació que existeix en planta 
baixa, facilita la oxigenació i l’expulsió del CO2 que es genera a l’ambient i l’expulsa gràcies al canvi de pressió dels nivells superiors de 
l’edifici com si es tractés d’una xemeneia. Alhora el pati semi-obert que dóna a la façana Nord-Est, produeix un efecte d’absorció cap al 
cel-obert central i incrementa la ventilació i la renovació d’aire que es generen en les cotes inferiors de l’edifici


