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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. 
 
MEMÒRIA. Concurs de projectes per a la gestió integrada de un projecte bàsic i d’execució i 
estudi de seguretat i salut per un centre de dia a Es Secar de la Real de Palma 
 
Projecte i innovació: Pati, jardí i porxo arbrat. S'entén el projecte com a una oportunitat per intensificar les relaciones entre els usuaris del 
centre i els veïns al voltant del parc i el Casal del barri a la Possessió de Son Cànaves. El programa es desenvolupa al voltant d'un pati 
assolellat i protegit del vent amb un hort comunitari que articula i vertebra totes les activitats col·lectives del centre. El pati del centre 
s'obri al parc mitjançant un porxo arbrat que actua de element de transició i dota d'una àrea de relació col·lectiva -veïns amb els usuaris 
del centre- al voltant de l'edifici i defineix un accés al centre des de el jardí. Relacions urbanes: L'edifici es desenvolupa en dues ales 
funcionals especialitzades articulades en torn d'un nucli de serveis. L'ala d'administració defineix la façana urbana al carrer Ca Don Marc i 
les estances públiques es situen al parc paral·leles a la Possessió de Son Cànaves. La planta lliure del centre es caracteritza per la secció 
variable dels sostres i la presencia dels lluernaris que enriqueixen els llocs públics del centre.  

 

 
 
 

 
 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurs de projectes per a la gestió integrada de un projecte bàsic i d’execució i estudi de 
seguretat i salut per un centre de dia a Es Secar de la Real de Palma 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
CONSORCIO DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS Y ASISTENCIALES DE MALLORCA 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 

Composició del jurat 

 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Finalista 

Data de resolució del concurs  
09 Novembre 2010 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 

 
Concurs de projectes per a la gestió integrada de un projecte bàsic i d’execució i estudi de 
seguretat i salut per un centre de dia a Es Secar de la Real de Palma 
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