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12 unitats
habitació compartida

10 unitats
habitació individual

2 terrasses
exteriors

Població de més de 65 anys
14.236

Places residencials actuals
344

Ocupació residencial

13.3 % 4.4 % 94.1 %

Pati interior

Cuina

Restaurant
Morgue

Terrat per
instal·lacionss

Sala polivalent
activitats

Sales de visita
residents

Consergeria
punt d’atenció
a cada planta

Espais de relació
a cada planta

Horts urbans
interior d’illa

2 pistes de
petanca

Farmàcia

4 cuina-menjador
comú per usuaris

de les unitats
6 banys 

accessibles

Perruqueria

Fisioteràpia
Podologia

Rehabilitació

Electroteràpia

4 unitats
apartament

SOLSTICI D’HIVERN: 21 DESEMBRE 12:00
Estudi de les ombres projectades a Barcelona, amb una inclinació solar mínima de 27º

ESTUDI POBLACIÓ DEL DISTRICTE

Actualment, al districte de Ciutat Vella hi viuen 107.426 habitants (font consultada; www.bcn.cat/estadistica)

Conclusió:

Dèfi cit de places, segons la OMS, la relació de persones de més de 65 anys amb el nombre de places residencials hauria de ser, com a mínim, del 5%.
Amb la proposta de la nova Llar residencial al carrer Rec Comtal, s’aportarien un total de 42 places al districte i uns 30 llocs de treball.

QUALITATS I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE DE DIA I LA LLAR RESIDENCIAL

Usuaris:
Els residents del barri podran disfrutar dels serveis que s’ofereixen al centre de dia, i degut a la mancança d’un equipament d’aquestes característiques, donara un 
impuls de relació social que de bon segur s’agrairà. Les persones de la residència, serà gent gran amb autonomia sufi cient per a dur a terme les activitats de la vida 
diària amb un cert suport del personal per a temes d’organització i higiene

Funcions:
Manutenció, allotjament, acollida, convivència i suport emocional

Programa d’activitats:
Es duran a terme un seguit d’activitats en un programa anual en les àrees funcional,cognitiva, motora, emocional i participació comunitària, per tal de prevenir el dete-
riorament i mantenir les aptituds dels usuaris residents i també d’aquells que hi vagin ocasionalment d’arreu del barri

Serveis:
Atenció directa -> Assistència en les activitats de la vida diària i suport personal (atenció higienicosanitària, psicosocial i mèdica)
Atenció indirecta -> Una serie de tasques de tipus intern com l’administració, bugaderia, neteja, cuina, manteniment i direcció de la residència

Espai físic:
L’entorn no és perillós per als usuaris, està situat en un àmbit salubre. Es troba en un barri molt peatonal, amb bons accesos i circulacó per a persones amb mobilitat 
reduuïda. Les necessitats estan cobertes ja que hi trobem tot tipus de petit comerç i serveis mínims

Estratègia de la proposta:
Resposta programàtica a les necessitats ->  Superfície construïda = 4746.2 m2 
                            Superfície total = 5614.8 m2

INTEGRACIÓ AL TEIXIT EDIFICATORI
Degut a la complexitat del teixit que envolta l’emplaçament, l’edifi ci gira alineant-se a la nova plaça que donara al barri un dinamisme amb els nous vials peatonals que connecten els punts emblemàtics del voltant

SOLSTICI D’ESTIU: 21 JUNY 12:00
Estudi de les ombres projectades a Barcelona, amb una inclinació solar mínima de 72º

DE L’ESTAT ACTUAL A PROPOSTA

ACTUACIONS PRÈVIES A L’ILLA

1.  S’enderroca el mur de tancament del solar perimetral del carrer Rec Comtal
2.  Tractament de les mitjeres vistes que delimiten l’emplaçament, algunes són envans pluvials
3.  S’enderroca (prèvia adquisició i consentiment) l’edifi ci en PB (administratiu) del passatge dels Horts dels Velluters
4.  S’afegeix el replè fi ns a cota 3.8m per donar continuïtat i sortida al passatge de Sant Benet
5.  Es conserva part de l’edifi ci restaurat recentment, amb la façana actual, que genera el tancament de la nova plaça
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ACTUACIONS PRÈVIES A L’ILLA

6.  El replè s’aconegueix de les terres aprofi tades del buidat de la planta soterrani
7.  Es crea un pas nou per connectar transversalment l’illa, aprofi tant l’antic traçat del rec, i anomenant el passatge del
      Rec Comtal, que alhora es el punt on gira l’edifi ci per oferir l’accés a la residència
8.  A través d’un tractament de vegetació i cura de l’espai urbà, es milloren i s’aconsegueix el sanejament de les
      mitjeres de l’entorn del solar
9.  El projecte s’alinea en façana amb l’edifi ci del passatge de l’Hort dels Velluters, donant continuïtat al conjunt
10.La nova plaça que s’obra enfront el projecte, realçarà l’activitat al barri i permetrà acollir activitats vinculades als 
      equipaments del voltant, així com una millor connectivitat amb la zona nord on comença l’eixample

ESTRATÈGIA URBANA

Connectivitat

Es crea un nou pas, anomenat passatge del Rec Comtal, apro-
fi tant l’antic traçat trobat en les ruïnes, i que alhora connecta els 
altres dos passatges, el de Sant Benet (deixant de ser un cul de 
sac) i el de l’Hort dels Velluters. Aquest segon, millora amb la pro-
longació de l’eix, i la seguretat i imatge urbana. També es modifi -
ca la perspectiva per enquadrar el campanar de Sant Pere de les 
Puelles, situat al fi nal d’aquest passatge.

Qualitat dels espais

El jardí posterior a la residència, aporta un nou interior d’illa, amb 
uns horts urbans, aparcament privat i de bicicletes, i una zona 
lúdica d’esbarjo amb dues pistes de petanca i uns bancs per 
prendre la fresca, el sol, xerrar amb els veïns o llegir un llibre.
L’edifi ci envolcalla les antigues mitgeres que degradaven la imat-
ge del barri, respectant les façanes d’interior d’illa amb cert valor 
arquitectònic.

Ordre

La volumetria del conjunt, les alineacions a vial, i els materials 
triats, confi guren una seqüència d’espais capaços de transmetre 
sensacions al ciutadà. 
Pel que fa al teixit, el projecte s’integra amb la confi guració que 
vincula la tipologia de gra petit del casc antic amb la gran volume-
tria de blocs de l’Eixample.
La diferència de cota de gairebé 4m, s’aprofi ta per connectar 
l’interior d’illa creat amb el nou passatge d’accés.

ESTRATÈGIA EDIFICATÒRIA

Connectivitat

L’accés a la residència es situa en aquest nou punt on l’edifi ci es 
bifurca amb aquesta nova ròtula, i tots els equipaments i serveis 
col·lectius, es situen en planta baixa en contacte directe amb 
l’espai urbà. El centre de dia doncs, està directament relacionat 
amb el barri.
El carrer Davant del Portal Nou desemboca a la plaça de la resi-
dència amb el Cap Cas Antic davant, donant resposta a l’encaix 
urbà com a nova porta d’accés al casc antic.
 
Qualitat dels espais

Es nutreix amb vegetació tota la part d’interior d’illa i la plaça, 
benefi ciant la qualitat tant en les zones d’esbarjo, descans o 
passeig. Aquestes activitats exteriors les mantindran els propis 
residents, per incentivar el dia a dia, i retrobar-se amb els sentits i 
emocions (olors, textures, canvi de fulles de caduca a perenne).
També s’utilitzarà per tapar algun dels murs existents.
Pel que fa a les unitats habitacionals, es situen a la façana prin-
cipal, amb una orientació òptima, confi gurant la nova imatge del 
carrer Rec Comtal. 

Ordre

S’integra la volumetria de l’edifi ci amb alçades adequades (per 
evitar ombres excessives) i retranquejos en façana donant un toc 
diferencial sense desentonar amb els del voltant. 
Els patis interiors i la terrassa exterior, donen aire i llum al conjunt 
global, donada la complexitat de l’emplaçament. 

Alineació volumètrica als vials del passatge de l’Hort dels Velluters i 
deixant l’interior d’illa sense edifi car

Generació de patis i obertura al centre per minimitzar l’impacte amb les 
mitjeres i façanes d’interior d’illa del voltant

Esglaonament de les alçades edifi catòries per integrar-se el màxim pos-
sible amb les edifi cacions properes, generant terrasses en planta primera 
i a la coberta de la peça amb més alçada a l’oest sense sobrepassar cap 
altura dels edifi cis colindants

Obertura en planta baixa creant un nou pas per connectar transversal-
ment l’illa, i essent aquest el punt d’accés a l’edifi ci per remarcar-lo. Pel 
que fa a la façana, es genera un retranqueig a través del modul d’unitats 
habitacionals i es buscar donar una mica de profunditat i ombra jugant 
amb els voladius dels balcons, així com mantenint una imatge similar en 
quan a la cara vista de l’edifi ci pel que fa per exemple al disseny de les 
baranes dels balcons


