
En aquest projecte es planteja la creació d’un Centre Residencial per 
a la Tercera Edat a la ciutat de Figueres, provincia de Girona. Està 
distribuida en dos emplaçaments propers, tots dos al Carrer Nou: la 
Casa Nouvilas (nº 76) i la Fundació Clerch i Nicolau (nº 53). Tots dos 
són edificis existents de cert valor arquitectònic, actualment propietat 
de l’Ajuntament de Figueres, i formen part del Catàleg de l’Edificació 
del Municipi de Figueres que, entre d’altres, estableix la possibilitat 
d’ampliar els dos edificis afegint una planta més.

La Casa Nouvilas, del 1871, té una superfície en planta major que la 
Fundació Clerch i Nicolau, a més a més d’un valor arquitectònic més 
elevat degut al seu vestíbul central i els espais interiors de la Planta 
Baixa i Planta Primera. També consta d’un pati posterior de dimensions 
considerables, amb un volum de planta baixa format per arcades.

En canvi, la Fundació Clerch i Nicolau té una planta més regular i re-
duida, i el seus espais interiors no tenen un valor arquitectònic elevat. 
La parcel·la té façana a dos carrers: el carrer Nou i el carrer Sant An-
toni. L’edificació existent consta de dos volums, cadascun alineat a un 
carrer, amb un pati exterior entre ells.

D’altra banda, el programa del Centre Residencial inclou un determi-
nat nombre d’habitacions i d’apartaments, a més a més d’un Centre 
de Dia i diversos serveis per a la gent gran. És raonable considerar que 
els residents en habitacions tindràn una major dependència i neces-
sitat d’atenció, mentre que els residents en apartaments seràn més 
autònoms i, per tant, no requeriràn tanta proximitat als serveis del 
Centre.

Tenint en compte tot això, es decideix ubicar els apartaments a la Fun-
dació Clerch i Nicolau, ja que ofereix més flexibilitat per encabir-hi un 
programa d’unitats regulars, i els seus residents no tindrien problema 
per desplaçar-se a la Casa Nouvilas per fer ús dels serveis del Centre. 
Així, a la Casa Nouvilas hi trobem les habitacions de la residència a les 
plantes superiors, i els serveis del centre residencial a la Planta Baixa, 
incloent un nou volum edificat al pati posterior.

El Carrer Nou, que recull ambdós edificis, és una de les principals 
vies d’accés al centre de la ciutat i actualment té molta intensitat de 
trànsit rodat: dos carrils en direcció al centre, i aparcament a les dues 
voreres. Coneixent els objectius del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Urbà de Figueres, es plantegen algunes modificacions en aquesta ma-
teixa línia en la configuració del carrer Nou, per tal d’aconseguir una 
millor relació entre ambdós edificis treballats i generar un entorn més 
adecuat per als vianants.

S’elimina una de les franges d’aparcament i un dels carrils, donat que 
el trànsit rodat es veurà notablement reduit quan es construeixin les 
rondes que el PDUSUF preveu. Així, obtenim unes voreres d’amplada 
regular superior a 4m, que tindràn resalts a cada cantonada per tal de 
reduir la velocitat dels vehicles i garantir la seguretat dels vianants, 
que poden creuar el carrer al mateix nivell. A més, es coloquen arbres 
i bancs cada 10m, per crear un ambient agradable i amb ombra que 
afavoreixi la presència al carrer dels veins del barri. També es coloquen 
baranes el més continues possible a la vorera on hi ha l’aparcament, ja 
que els avis sovint necesiten un suport per caminar millor.
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Aquest pla té com a objectiu descongestionar el centre de la ciutat del 
trànsit rodat, especialment dels vehicles que només volen creuar la 
ciutat. Per això planteja la construcció de diverses rondes que envol-
taràn la ciutat per tal d’alliberar el centre de la ciutat per als vianants.

PLA DIRECTOR URBANíSTIC DEL SISTEMA URBà DE FIGUERES  E 1/15.000

accés restringit al trànsit actualment
c/ Nou
nova vialitat proposada pel PDUSUF
N-II


