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E 1.150 EL PROJECTE CASA NOUVILES

EL PROJECTE: CASA 
NOUVILES

EL PROGRAMA: RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN

Com ja s’ha comentat anteriorment, la casa Nouviles permet allotjar el 
programa en el conjunt de sales nobles que ofereix més les sales afegides 
en les remuntes, que intenten prolongar aquest valor espacial.
La planta baixa aprofita el gran jardí per posar el menjador en el costat 
oposat. D’aquesta manera es generen dos programes amb el jardí al 
centre, invitant als avis i avies a gaudir del gran espai verd.
El menjador no només serà per als residents, sinó també serà obert als 
usuaris del centre de dia. Així s’aconsegueix oferir les instal·lacions de la 
residència a un públic determinat i limitat. 
El conjunt de la planta baixa s’organitza partida en dos, separant usuaris 
i serveis d’una forma clara i efectiva. On la interacció de tot el programa 
succeeix en el jardí. 
El programa d’habitacions es troba comprès en les altres tres plantes: 
Tenint 4 habitacions dobles i 1 quadruble en la planta 1, i 10 habitacions 
dobles tant en la planta 2 com en la planta 3.
La variable autonomia dels avis es gestiona de la seguent manera: Els 
usuaris amb més autonomia es col·locaràn en la 1a planta, més propera 
a les sales comuns i al jardí i el carrer. Els de terme mig en la 2a planta i 
que requerèixen més assistència en la 3a planta.
Totes les plantes tenen la seva propia sala comú per tal d’oferir una fàcil 
gestió dels avis quan requereixen un grau de suport alt o molt alt.
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