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LLAR RESIDENCIAL I CENTRE DE DIA 
AL CARRER REC COMTAL

ESPAI EXTERIOR

ESPAI INTERIOR - UNITATS

ESPAI EXTERIOR - EQUIPAMENTS

5. TERRASSA - SOLARIUM

L’espai de la coberta d’una part de l’edifici, és d’ús privat dels residents, 
on poden pujar a caminar, disfrutar de les vistes del barri, el Passeig Lluís 
Companys, sense sortir de la residència, i quan es trobin en èpoques 
de bon temps, amb unes cadires o tumbones, prendre el sol de manera 
tranquil·la i compartir vivències. 
També trobem una terrassa a la planta +1, pensada com a una zona on 
els residents poden relacionar-se però amb la privadea de trobar-se dins 
l’edifici, i tenir un control d’aquelles persones amb més dificultats que no 
poden sortir al carrer però poden gaudir de l’aire lliure

6. INTERIOR D’ILLA - JARDÍ PÚBLIC

Trobem un parell de pistes de petanca i horts urbans, els quals els resi-
dents poden tenir un entreteniment o esbarjo dins les activitats que pot 
oferir la residència. Donada la irregularitat de l’emplaçament i la topogra-
fia d’aquest indret, s’ha cregut convenient dotar d’aquest espai com a un 
interior d’illa públic, però pensat a complementar la residència

11. INSTAL·LACIONS

Trobem també a la coberta la sortida de les diferents instal·lacions de 
l’edifici, com xemeneies de ventilació, els patis, les plaques solars, ascen-
sors i caixes d’escala.

1. DESCANS

Les unitats habitacionals d’aquesta zona són per a aquells usuaris amb 
un nivell més alt de vigilància i supervisió. Tant per tema de medicació, 
com de cuidats higiènics. Aquí trobem dons, les habitacions compartides 
i individuals, amb les zones que complementen com, cuina-menjador, 
un bany adaptat amb camilla, magatzems interns i la consergeria a cada 
planta. Totes tenen balcó a sud amb vistes a l’exterior.

2. DIA A DIA

La zona d’apartaments, queda resguardada a la part nord de la residèn-
cia ja que són persones que no depenen tant de les assistències per fer 
una vida més normal. Tenen igualment façana a sud, i els separa el pati 
interior com a filtre. 

3. ZONA MENJADOR - CUINA

És l’espai on els usuaris poden compartir relacions informals i trobades 
entre residents, mentres disfruten dels àpats diaris. El tancament de vidre 
fa que es tingui una major amplitud des del passadís i també un petit con-
trol per part dels treballadors. Es pot complementar amb altres activitats 
com lectura, jocs...

4. VISITES 

Aquest punt d’encontre, es troba en una àmplia zona, amb sofàs i buta-
ques perque les visites de l’exterior als usuaris es dugui en un àmbit més 
distès i social, amb llum natural del pati interior, que li proporciona un 
major confort.

7. RESTAURANT

Té un valor estratègic per trobar-se en contacte amb l’espai públic visual-
ment a la plaça, i convida a relacionar a la gent del barri amb l’equipa-
ment del centre de dia. Ofereix tant esmorzars, dinars i sopars, així com 
per fer-hi aniversaris, reunions de feina o trobades de la gent del barri o 
d’amics...

8. SALA POLIVALENT

És la sala on es desenvolupen la majoria d’activitats del centre de dia, on 
també es poden organitzar reunions, assamblees del barri, sessions de 
debat...
Però sobretot per al dia a dia dels residents o gent gran que vol fer 
treballs manuals, jugar a cartes, domino, billar, llegir el diari, un llibre o 
revista, o fins i tot un petit concert.

9. PERRUQUERIA - FISIOTERÀPIA - PODOLOGIA

En planta baixa trobem serveis que també poden menester els veïns del 
barri i revitalitzar el comerç. És troba dins el centre de dia, i ofereix mobi-
liari adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

10. SERVEI INTERN

Són espais per al funcionament i manteniment de la residència d’ús ex-
clusiu del personal autoritzat; cuina, magatzems, bugaderia, neteja...
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