Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.

Justificació de la solució arquitectònica proposada i el seu ajust al programa de necessitats.
1- ARQUITECTURA. El projecte de rehabilitació i adequació de la llar residència a la Casa Bloc parteix
de la voluntat de dotar al nou equipament d’espais acollidors, funcionals i referenciats a les qualitats
d’habitabilitat del projecte de J.Ll. Sert: llum natural, ventilació adequada, espais proporcionats i
diversos, amb una especial atenció a les relacions especials entre l’interior i l’exterior (terrasses,
corredors i estances). La llar residència es concep com un projecte global a base d’espais comuns
(interiors, intermedis, i exteriors), i espais íntims, en la que es pretén assolir la màxima biohabitabilitat1
minimitzant l’impacte ambiental.
1.2 FLEXIBILITAT: Es proposa un sistema d’organització flexible a base d’espais
inter connectats, que defineix diferents tipologies d’allotjament. El número de
peces per allotjament, pot variar sense la necessitat de dur a terme reformes
importants (es preveuen puntualment panells divisoris convertir-les en portes de
pas). Es plantegen, d’entrada, banys adaptats; una solució de màxims que admet
variables (banys practicables combinats amb armaris) si el procés de projecte
prioritza l’espai destinat a emmagatzematge i si l’optimització del pressupost
necessités ser encara major.

1 Es planteja controlar els paràmetres físics que defineixen l’entorn, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte que tenen en la salut. En
aquest sentit s’opta per una construcció amb materials naturals o amb un tan per cent elevat de components naturals.
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte
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Caràcter del concurs

Tipus de procediment
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