
L’interior de la Fundació Clerch i Nicolau no té un valor arquitectònic especial, ja que ha estat ob-
jecte de diverses reformes i intervencions en el passat, que han destruit gairebé totalment el que 
hi havia d’origen. Per això, es decideix conservar les façanes dels carrers, els murs de càrrega pa-
ralels a la façana del carrer Nou, i el forjat del sostre de la planta baixa. S’amplia l’edifici amb un 
nou forjat superior.

La planta baixa de l’edifici es destina a l’Administració del Centre i a usos que podrien externalitzar-
se, donant al carrer Nou, com són la perruqueria i la podologia. El pati central es cobreix amb un 
lluernari per convertir-se en el vestíbul central d’accés a l’edifici i espai de trobada dels residents.

La consulta mèdica ocupa la meitat de la planta primera donant al carrer Nou, i la resta de les plan-
tes es destinen a apartaments. Hi trobem 20 apartaments dobles, que consten d’una sala-menjador 
amb cuina integrada, un dormitori i un bany.

Per tal de que tots els apartaments disposin d’un espai de relació amb l’exterior, es coloquen unes 
tribunes/capses de vidre encaixades en les obertures existents, que permeten participar de la vida 
del carrer des de l’interior i en un entorn controlat.

A més a més, els residents disposen d’una terrassa a la coberta, on s’hi instalen uns petits horts urbans i 
un petit parc geriàtric on fer exercici a l’aire lliure. 
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COMUNITATS HABITABLES: CENTRE PER A LA TERCERA EDAT A FIGUERES
| INTRODUCCIÓ | PROPOSTA | CONSTRUCCIÓ | INSTAL·LACIONS|01|02 |10 |12 |13 |14|05 |06 |09 |11|03 |07|04 |08 | ESTRUCTURA |16|15

SECCIÓ LONGITUDINAL

ALÇAT C/SANT ANTONI  

ALÇAT C/NOU  

P1PB P2 P3

ESQUEMES ENDERROC I OBRA NOVA  E 1/500

PROPOSTA    E 1/150

DISTRIBUCIÓ PROGRAMA        E 1/500

Administració del centre
1_ direcció
2_ treballador social
3_ oficines
4_ sala de reunions
5_ secretaria
6_ arxiu

Espais servidors
7_ residus
8_ bugaderia
9_ magatzem
10_ instal·lacions

20 Apartaments dobles
    (39 m2 de mitjana)

Serveis independents
11_ perruqueria
12_ podologia
13_ infermeria
14_ farmàcia
15_ consulta mèdica

16_ vestíbul / sala d’estar
17_ recepció
18_ sala d’espera
19_ plaques solars
20_ parc geriàtric
21_ hort urbà
22_ biblioteca

PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PLANTA TERCERA PLANTA COBERTA

3

4

2
1

8 7

9 10

5 6

11
12

15

14

13

16

17

18
19

20

21

22


