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Estratègia 

m2 totals usos residència

m2 habitacionals totals: 3057m2
 
  nº habitacions 1llit/bany ---- 22
  nº habitacions 2llits/bany ---- 22
  nº habitacions 4llits/bany ----- 6

totals llits per planta: 50 llits   ------------------   total nombre llits residència 100 llits

m2 espais comuns totals: 3228 m2

 espais servei  .....  punt control                      espais comuns ....... sales estar
          512m2     infermeria                  2716m2   menjador
       sales de cures                 espais trobada
       consultes
       tallers

m2 totals residència: 6285 m2

enderroc

reforç estructura:
recobriment de morter resistent

concordància nova estructura residència amb 
estructura  P.Pàrking

espai comú, visitants

espai separador

agregació habitacional, espai pacients

Fugir del típic passadïs d’hospital, on no hi ha 
connexiö amb l’espai exterior o entre les diferents 
plantes que composen la residència.

Aconseguir més entrada de llum, benestar  i 
ventilació a través d’inclinar les cobertes i dotar 
així d’una major alçada general en els espais 
comuns a doble alçada i a les habitacions.

Seqüència de filtres en 
façana.

Un primer filtre que 
permet trencar amb la 
linealitat de la façana, 
i un segon filtre per 
diferenciar terrassa 
privada de comuna.

hab. pacients + 
discapacitats
hab. pacients + 
autònoms

L’edifici del front Marítim tenia uns usos determinats, que en el moment de la proposta, 
i al eliminar la PB+1 existent, s’han de reubicar en el propi complex. D’aquesta manera, 
proposo moure les consultes externes al nou edifici en obres, el qual el Màster Plan 
d’aquest ja proposa una varietat i ampliació d’usos necessaris per a completar l’hospital.

espai comú | visitants 

espai separador visitants | pacients

agregació habitacional | espais comuns pacients

Idea inicial d’organització residència

Sistema d’agregació habitacional

L’habitació es troba girada a 30º 
respecte el front marítim per tal 
de garantir unes millors visuals del 
pacient, i a més, aconseguir que els 
murs que les separen , actuïn com a 
Brise-Soleil.

Concepte general de l’edifici i la coberta

La coberta és un element flotant 
a sobre l’edifici que trenca amb 
la linealitat de la façana llarga i 
totalment horitzontal.

Concepte de façana

Ve donat per la idea de voler 
RECOLLIR I INTEGRAR la PB 
conservada de l’edifici existent, com 
si es tractés d’una faldilla que intenta 
cobrir part de les cames.

Voluntad de COBRIR part d’una 
façana ja existent, i integrar-la aixï 
en la remunta superior.

Axonometria proposta   e. 1/600

Enderroc i proposta

Estratègia de programa

Referent proposta en secció

perfil nova construcció

Estratègia edificació
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