Concurs d’un Centre de Dia i edifici assistencial a la Ctra. De
Sóller_Palma (Mallorca)

L'edifici busca materialitzar i significar la cruïlla entre els carrers Alfons el
Magnànim i Pere Caffaro, on la trama urbana està formada per vies de
dimensions considerables. A partir d'un mòdul bàsic de 4,80 x 7,10 metres, i
mitjançant la seva agregació, es crea la volumetria de tot l'edifici. El Centre de
Dia, ubicat a la planta baixa, representa una setena part del conjunt que està
previst edificar. I la lliure disposició de la resta de l'edifici facilita l'implantació
dels usos posteriors.
L'edifici resultant és fruit de la voluntat de crear uns espais interiors que rebin el
màxim de llum natural, tenint en compte les diferents orientacions per tal
d'evitar les ombres que prodria provocar el propi edifici, i, a la vegada, es
conforma una volumetria a l'escala del seu emplaçament, tot generant dos
importants espais lliures. A l'extrem superior es crea una plaça d'entrada i
recepció de l'edifici, i a l'extrem oposat, sorgeix un pati, d'àmbit privat, que es
destinarà al Centre de Dia.
La forma en U de la planta distribueix els espais en tres ales, clarament
diferenciades, al voltant d'un pati que dóna vida i dinamisme al Centre. L'espai
central, el qual alberga les dependències principals, la sala polivalent i la sala
de descans, es tanca a carrer mitjançant una façana translúcida que permet la
il·luminació i la ventilació, però no les vistes directes, per tal de respectar la
intimitat dels usuaris del Centre, en canvi, s'obre cap al pati, cap a llevant,
permetent la prolongació de les activitats que es desenvolupen a l'interior. Les
dues ales restants contenen els serveis del Centre, una d'elles està destinada a
direcció i personal i l'altra als tractaments mèdics.
La ubicació dels despatxos de direcció i assistent social faciliten el control de
tot el Centre de Dia. L'entrada i la recepció, a nord, contigües a l'edifici previst
permeten, que en un futur i en cas necessari, puguin connectar-se. La cuina i
les instal.lacions, pròximes a l'exterior, tenen un accés directe. A la vegada
que, en l'ambit del porxo d'entrada, es facilita l'aturada d'una ambulància o
algun vehicle especial. L'objectiu del projecte és crear uns espais agradables
on la gent gran pugui desenvolupar les seves capacitats en un entorn acotat i, a
la vegada, en contacte amb la natura, ja sigui a nivell visual, a través de les
superfícies vidriades, o bé, en el propi pati. També es genera un espai fluïd on
la col·locació del mobiliari permet múltiples possibilitats.
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La composició modular del conjunt i, concretament, del centre de dia es
trasllada a l'estructura. Aquesta es resol amb lloses alveolars, de manera que
la prefabricació i la construcció en sec ajuda a facilitar i economitzar el procés
d'execució i, a reduir l'impacte mediambiental.
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