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FRAGMENTACIÓ
Es tracta d’una parcel·la poc frequent en el conjunt de l’illa 
on s’emplaça, de gairebé el doble de dimensió que les veïnes. 
Es proposa una fragmentació de la parcel·la redisribuint el pati 

central existent, a un pati lateral obert fins a façana

ACTUACIÓ
Un cop analitzat el programa del centre de dia,, en un edifici 
sense cap valor arquitectònic destacable, es decideix fer un 
buidat interior, mantenint les façanes i les mitgeres. La intenció 
és conservar l’harmonia i la memòria històrica del carrer
Pel que fa a l’estructura, s’opta per un entremat de murs de 
càrrega i parets de trava, dev

VOLUMETRIA
Pel que fa a la volumetria, es dona importància a una de les 
franges, on es col·loca la gran part del programa. A ll’altre 
franja, s’aixeca una planta, generant oficines en planta baixa, 
i un pati/terrasa en planta primera. Per a garantir un òptim 
assolellament, es retira lleugerament el cos central en façana a 
c/ Nou, convidant a la visual a entrar en el mateix, i en façana 
posterior, sobresortint del cos fins a mitgera i aconseguint 
també, assolellament i ventilació creuada
Es retira la franja baixa a façana de c/ Nou, donant lloc a un 
pati en planta baixa que ens genera una entrada lateral, més 
suau i recollida a l’edifici
En façana, apareix una variabilitat d’alçades i retranquejos, crent 
una línia de cornisa irregular

PROPOSTA
És l’edifici on es col·loca el centre de dia i els habitatges 
dotacionals. Es destinen la planta baixa als serveis generals 
i planta peimera al centre de dia, i les plantes superiors a 
residència, en aquest cas, apartaments adaptats.
Es busca la connexió de les dues primeres plantes mitjançant 
dobles alçades i petits “balcons” a planta primera, i es dóna 
especial  importància a la sala gran del centre de dia, on hi 
haurà gairebé tota el moviment, amb doble alçada i una entrada 

superior de llum natural

El centre de dia, quan les condicions climàtiques hi permetin, 
pot ampliar-se i obrinr-se al pati/terrassa, duplicant així la 
seva superfície i oferir als usuaris, activitats a l’aire lliure. Els 
apartaments, encarats a façana als extrems, i al pati els centrals, 
disposen de terrasses/balcons, en alguns casos passants fins 
a l’altre mitgera, garantint un control solar, de manera que 
generen sombra l’estiu

La materialitat de les façanes, és molt semblant a l’edifici 
existent, però. a diferència d’aqust, es busca un acabat llis, 
donant gruix al mur amb l’emmarcat i sobresortit dels marcs 
de les fusteries de fusta, amb porticons exteriors de llibret de 

fusta batents

El projecte conempla un nivell de privacitat a mesura que 
pugem plantes

ESTRATÈGIA
L’edifici està situat més la prop del centre històric de la ciutat, 
per el que suposa un major fluxe de gent, disposa de menys 
superfície, per al que no s’hi pot encabir molt programa, dóna 
a dues façanes a carrer, es considera més dinàmic, amb més 
moviment, i es proposa un edifici per a persones més autònomes 
i autosuficients

CENTRE DE DIA I HABITATGES DOTACIONALS
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ACTUACIÓ
El programa de la residència és extens. És per això, que s’opta 
per una remunta per al compliment del programa.
Donat el bon estat de conservació de l’estructura, i en general 
de tot l’edifici, es genera un nou nucli de comunicacions que 
ens connectarà amb la remunta proposada. Aquesta, de 2 
plantes a la façana del c/ Nou i 3 plantes a la façana del jardí, 
es realitza amb una construcció lleugera, en sec, de ràpida 
execució i respectuosa amb el medi ambient. El sistema escollit 
és la fusta contralaminada, que ens serveix tant per a murs 
estructurals com per a la formació de forjats i cobertes. Donat 
l’interès arquitectònic dels paviments hidràulics, i dels sostres, 
es decideix donar-li també valor i èmfasi en l’actuació proposada, 
deixant l’estrutura de fusta vista per la part inferior.
A la nova crugia central, on es disposen les comunicacions 
verticals,, es generen dos patis generals d’il·luminació i ventilació, 
col·locats als extrems de la crugia.
La nova remunta, es col·loca deixant entre ella i l’edifici existent, 
una entreplanta per al pas d’instal·lacions i ventilació de l’edifici, 
accessible únicament per al manteniment.
Aprofitant la bona orientació de la façana del jardí, sud-oest, 
es deixa un espai per una galeria correguda a les plantes 
d’habitacions, protegida del sol amb lames veticals de fusta 
batents
Amb la distribució del nou programa, es genera una nova banda 
de serveis i personal, amb relació independent des de l’exterior, 
que fa que l’edifici creixi cap al jardí

VOLUMETRIA
A l’edifici Nouvilas, la volumetria augmenta en tot el seu conjunt: 
en façana principal, obtenint una línia de cornisa irregular, com 
al llarg de tot el carrer; a la façana posterior, i a la part 
central, on sobresurt un lluernari per il·luminar els nuclis de 
comunicacions i el pati central, i on trobem la major alçada a 

gairebé totes les edificacions veïnes

RESULTAT
És l’edifici on es situa la residència. Es poden veure dues parts 
diferenciades, el palau rehabilitat de finals del segle XIX, on es 
col·loquen els serveis als usuaris, i la remunta proposada, on es 
col·loquen les habitaions. 
La materialitat de les façanes és molt semblant a l’edifici 
existent., però a diferència d’aqust, es busca un acabat llis, 
donant gruix al mur amb l’emmarcat i sobresortit dels marcs 
de les fusteries de fusta, amb porticons exteriors de llibret de 
fusta batents
A la façana sud-oest, la protecció solar de lames verticals de 

fusta batents, vesteix la nova actuació

ESTRATÈGIA
L’edifici està situat més allunyat al centre històric de la ciutat, 
per tant, podem considerar-lo més tranquil. És més gran que el 
Clerch i Nicolau, que pot absorbir més programa, i té un jardí 
a la part posterior. Per això es considera més estàtic, amb 
menys moviment i es proposa un edifici destinat a persones 

més depenents i menys autosuficients.

RESIDÈNCIA

PB

P1

El projecte conempla un doble gradient, el grau d’actuació i el 
nivell de privacitat a mesura que pugem plantes, de manera que 
la part més pública, sigui la menys intervinguda
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