
LES “XEMENEIES D’INSTAL·LACIONS

Aquests elements, estructuren i agrupen les instal·lacions per tal d’endreçar la cober-
ta i facilitar els intercanvis de recorreguts entre els conductes. Sortides i ventilacions 
dels baixants, conductes de ventilació d’entrada i expulsió d’aire per a la climatització 
dels espais interiors, expulsió de fums produïts a les cuines, etc. 

EL JARDÍ EXISTENT

Un dels valors més importants de l’edifici existent i que jugarà un paper capdal
al futur ús d’aquest és el jardí. Un espai que es rehabilita però que aprofita les 
seves potencialitats, un emplaçament amb vegetació frondosa (la major part de 
fulla caduca) i que condicionen el clima a l’estiu i a l’hivern, aportant un comfort 
tèrmic que cal aprofitar. El porxo exterior (antigues quàdriques pels cavalls) es 
rehabilita com espai de lleure i repòs i acaben mantenint la petja històrica de 
l’antic ús de l’edifici Nouviles

EL MENJADOR

Un espai molt important en el desenvolupament del dia a dia per a la resi-
dència és el menjador. Donades les exigències volumètriques i superficials 
que se li demanen a un espai que ha d’acollir aproximadament 70 
comensals alhora, i donades les circumstàncies d’emplaçament que calen 
per proximitat amb la cuina, s’opta per envaïr (en el context més respectuós 
de la paraula) part del jardí (es busca l’espai on la vegetació és menor i es 
respecten els arbres existents) 

LA REMUNTA 

Les plantes noves que s’aixequen sobre l’edifici existent es realitzen per tal de no 
envaïr la planta baixa i respectar el jardí existent i d’aquesta manera establir uns 
recorreguts menors per a la mobilitat reduïda dels residents. Cal remarcar que 
no es recolzen directament sobre les plantes existents sinó que l’estructura es 
independent i per tant suren sobre les voltes de la planta baixa i la planta primera, 
d’aquesta manera es respecta l’estructura actual i fonamentalment el seu aspecte

EL CARRER

L’edifici ha de conviure amb un espai públic important. Una zona de trànsit rodat 
que s’ha de controlar donat que la futura residència juntament amb l’escola pública i 
l’esglèsia de la mateixa illa conformen un pol d’activitats important per a la ciutat de 

Figueres i per tant cal tenir present un urbanisme amable en els seus creuaments de 
recorreguts rodats amb peatonals i que alhora l’espai “carrer” conformi un tot amb els 

edificis que s’aboquen en aquest

ADEQUACIÓ ESPAIS EXISTENTS

La relació entre les diferents estances existents, els recorreguts i les obertures i accessos a 
l’exterior, son tan riques i tan diverses que poden respectar-se en la seva majoria, per tal de 
rebre un nou programa i no veure’s alterat el seu aspecte actual. La intervenció doncs pot 
ésser respectuosa amb la riquesa arquitectònica existent i centrar els esforços en emplaçar i 
distribuïr el programa i les diferents necessitats d’aquest als diferents espais

ANÀLISI VENTILACIÓ

Donat que es conserva gran part de l’edifici existent, el funcionament de les ventilacions creuades a 
través de patis centrals, es manté i es reforça. D’aquesta manera la simbiosi entre les noves plantes 
de remunta de l’edifici amb el que es conserva d’aquest mateix fan possible un foncionament 
adequat per a la renovació d’aire interior. Es produeix un efecte “xemeneia” per a cada un dels patis, 
d’aquesta manera a la planta baixa es facilita aquesta expulsió de CO2 amb la implantació de 
vegetació i trobem un esquema similar per a cada un dels nivells. 
El menjador amb tres de les seves quatre façanes que donen a l’exterior funciona de manera 
independent i la ventilació es produeix per una vía més immediata

ANÀLISI IL·LUMINACIÓ NATURAL

S’estableix un ordre jeràrquic d’importància entre els espais que necessiten il·luminació directe a 
l’exterior (que es situen en façana) o els elements que la realitzen a través d’altres espais. És doncs 
d’ordre prioritari establir elements capdals per al funcionament òptim de l’edifici com el menjador, la 
sala d’estar, les habitacions, les sales de consultes, les zones de rehabilitació, etc. a primera ordre 
de façana o segona en el cas que s’adequï un filtre que pot ésser una terrassa o una gal·leria 
vidriada. Els cel-oberts o patis centrals també realitzen una funció lumínica important donat que 
aconsegueixen fer arribar la llum a espais centrals separats de les façanes


