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NOU CENTRE GERIÀTRIC A ARC DE TRIOMF, BARCELONA

ELS CANVIS | LES SOLUCIONS 

Barcelona és una ciutat en constant canvi; ciutat que va buscar l’expansió a través de 
l’eixample, que va aconseguir integrar els municipis més pròxims de manera ordenada, millorant 
el sistema de ciutat i la qualitat de vida dels seus habitants. Aquest nou pla donava més espai 
a la ciutat a canvi de poder créixer en altura. Carrers amples i espais interiors per als 
vianants, tot i que la teoria va es acabar modificant, augmentant-ne la superfície edificable. 
Aquest nou traçat, és el que avui en dia dóna una de les densitats més altes d’Europa. Si 
s’hi afegeix el fet que la població està envellint, es generen uns requeriments que mica 
en mica s’han d’anar assolint, necessitats que apareixen a partir del gran canvi dins la 
societat generat per l’alliberació de la dona i els nous models de família, l’allargament 
de l’esperança de vida acompayat de la disminució de la qualitat d’aquesta. Aquesta és la 
principal raó per la qual es creu encertada la ubicació d’un nou centre geriàtric que pugui 
abastar tot aquest sector desfavorit, acostant aquest servei a la ciutat i situant-lo en un 
lloc estratègic, on molt possiblement hi acudeixin veïns a qui se’ls permetrà gaudir de la 
seva vellesa entre els carrers on s’han vist creixer.
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1 | Arc de Trionf
2 | Passeig de Sant. Joant
3 | Parc de la Ciutadella
4 | Plaça Vicent Albert Ballester
6 | Centre de Salud Casc Antic
7 | Palau de la Justícia
8 | Centre de Salut Casc Antic
9 | Casal del Barri. Pou de la Figuera
10| Palau de la Música
11| Museu de la Xocolata
12| Biblioteca Popular de la Dona
13| Església de Sant Pere de les Puel·les
14| Parc de l’Estació del Nord
15| Estació del Nord
16| Plaça Urquinaona
17| Plaça Catalunya
18| Estació de FGC de Plaça Catalunya
19| Plaça de la Catedral
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NOU MODEL | EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA

Des de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) es busca treballar per evitar 
l’exclusió de la gent gran; s’ha redefinit un nou model assistencial com a referència per al 
disseny de les noves infraestructures socials destinats a persones amb un grau de dependència 
creixent. 
Es tracta de buscar la màxima similitud amb la seva pròpia llar. Els residents s’organitzen 
en mòduls llar, cada agrupació d’habitacions tindrà el seu espai d’estar-menjador, evitant la 
circulació forçada i desplaçaments verticals. 
Es tendeix a incrementar el nombre d’habitacions individuals i a escurçar el d’habitacions 
dobles, donant més privacitat als residents i així evitar futurs problemes de convivència.
Els serveis bàsics assistencials en canvi es distribuiran en zones comunes a tot el centre, 
pròximes a les zones d’accés i als nuclis de comunicació principal. Serà molt important facilitar 
la mobilitat dins l’edifici, ja sigui a través de la supressió de barreres arquitectòniques o 
de circulació, realitzant una traça de recorreguts adequat al programa del centre.

20| Catedral de Barcelona
21| Plaça Sant Jaume
22| Palau e la Generalitat
23| Ajuntament de Barcelona
24| Plaça del Rei
25| Museu Picasso
26| Basílica de Santa Maria del Mar
27| Passeig del Born
28| Museu Cultures del Mon
29| Les Rambles 
30| Estació de França
31| Zoològic
32| Centre Cívic i Biblioteca Fort Pienc
33| Teatre Tívoli
34| Tanatori Sancho de Ávila
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