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Resum 
L’envelliment de la població i la manera com es tracten els adults més grans és un problema de la societat 
actual. L’aïllament social al qual sovint s’exposen i les pobres instal·lacions de molts dels espais geriàtrics 
actuals afavoreixen el deteriorament mental i físic de la gent gran. 

En aquest treball es realitza una recerca al llarg de les tipologies de centres per la gent gran. Se 
l’acompanyarà d’un estudi dels paràmetres arquitectònics necessaris per aconseguir un espai geriàtric 
amb les condicions òptimes i s’acabarà amb cinc casos d’estudis de les tipologies més significatives i una 
conclusió on es tractaran els punts més favorables. 

 

 

 

Paraules Clau: envelliment demogràfic; arquitectura geriàtrica; autonomia i independència; casos 
d’estudi 
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1. Introducció 

Recentment quan parlem de residències per a persones de la tercera edat ens venen al cap les esgarrifoses 
dades de mortalitat en molts d’aquests centres per culpa de la Covid-19. Això fa replantejar-nos si aquests 
espais estan ben condicionats, no ja només en l’àmbit de les instal·lacions sinó a un nivell humà. 

Els temps avancen i amb ells apareixen noves necessitats. L’augment de l’esperança de vida amb el 
conseqüent envelliment de la població és un fet, i l’arquitectura ha d’adaptar-se a aquests canvis 
demogràfics. Mentre que l’any 1990 tan sols hi havia 20,1 persones majors de seixanta-cinc anys per cada 
100 en edat de treballar, menys de tres dècades després, l’any 2019, aquest número havia augmentat gairebé 
un 50%, convertint-lo en 29,9 l’any 2019. 

Durant els últims anys l’arquitectura s’ha adaptat a aquests canvis, sobretot des del punt de l’accessibilitat, 
però també fonamentant l’autonomia i la independència dels més grans i millorant la qualitat de vida. 
L’aïllament social, la solitud, el benestar psicològic i l’autonomia de la gent gran que viu sola és el punt al 
voltant del qual s’ha de dissenyar la nova arquitectura geriàtrica. 

Com volem que els nostres ancians passin una època delicada però no per això menys important de la vida, 
quan es comencen a perdre facultats? 

És adequat entregar tots els poders de decisió als cuidadors i no disposar de cap tipus d’independència com 
per exemple l’hora dels àpats, les activitats a dur a terme, etcètera? 

No hi ha un punt mitjà entre seguir unes pautes establertes per un director d’un centre de tercera edat i viure 
en la solitud en un pis petit de ciutat?  

Seria adient un espai on els més grans poguessin envellir en un ambient sociable i de semiindependència 
on disposessin dels serveis necessaris per a la seva salut? 

S’iniciarà la recerca explicant les condicions objectivament idònies per a un centre per gent d’edat 
avançada, des dels paràmetres urbanístics fins als més personals dels residents. 

Per resoldre aquestes qüestions han aparegut diferents tipus d’espais geriàtrics, amb funcions i solucions 
diferents. Es realitzarà un estudi de les principals formes d’espais per a gent gran, esmentant les possibilitats 
que tenen les persones quan comencen a envellir, des de restar al seu habitatge amb ajudes externes a 
desplaçar-se a un espai on conviure amb diferents generacions. 

Aquest treball realitzarà un estudi al llarg de diferents casos i sistemes utilitzats per afrontar aquests reptes 
de l’arquitectura amb els seus punts forts i les seves deficiències. Els centres escollits com a casos d’estudi 
seran la Residència d’ancians a París, França, d’Atelier du Pont. (2015); Residència a Andritz, Àustria, de 
Dietger Wissounig Architekten (2015); el CAP i habitatges tutelats a Gràcia, Barcelona, de Valor-Llimós 
Arquitectura (2010); les Cases de Fredensborg, Dinamarca, de Jørn Utzon (1963) i el Centre 
intergeneracional a Neubrandenburg, Alemanya, Ravetllat Arquitectura + Built (2018).  

Per finalitzar, una conclusió resumirà els apartats més destacables i quin tipus de projecte encaixaria millor 
en una zona límit de Barcelona com és el barri de Can Papanaps, al nord d’Horta.  
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2. Paràmetres arquitectònics 

A l’hora d’estudiar com funciona un edifici hi ha diferents conceptes i punts de vista referents a 
l’arquitectura que es tractaran al llarg del treball l’estudi. 

Localització del centre en un espai concorregut per la resta de població. És important la no desconnexió 
amb la zona de residència prèvia a l’entrada al centre, de manera que l’ancià pugui seguir mantenint els 
contactes que es tenia en l’habitatge anterior. Les persones grans solen tenir una petita comunitat abans de 
desplaçar-se a un centre geriàtric com serien els veïns, els companys de gimnàs o els amics amb qui anar 
afer un cafè i un dominó. Desarrelar-los d’aquests lligams pot ser un punt d’inflexió en el seu estat d’ànim 
o psicològic. 

La connexió amb el paisatge exterior. Per no minorar les qualitats facultatives dels residents és important 
que hi hagi un contacte directe amb la natura i l’aire extern. El centre ha de tenir espais exteriors fàcilment 
accessibles a un entorn segur i sota control. Aquests espais és important que estiguin orientats a sud per ser 
confortables al llarg del temps fred (més perceptible per la gent gran) i amb ombres per a l’estiu, ja siguin 
naturals, gràcies a la vegetació o arquitectòniques. Aquests jardins han de tenir camins adaptats per facilitar 
les petites passejades, que garantiran una millor salut per als residents. El coneixement de l’exterior 
facilitarà la comprensió del moment del dia en el qual s’està, pot passar fàcilment que un ancià es desubiqui 
amb els diferents moments diaris. 

Espais destinats a les relacions socials. Zones ben il·luminades, càlides a l’hivern, temperades a l’estiu, 
mobiliari còmode i amb condicions estables per realitzar-hi xerrades, passar-hi hores dialogant, jugant, 
mirant revistes... Això ajudarà a fomentar les activitats cognitives en grup com poden ser el teatre, tallers 
de treballs manuals, cuina... 

Confort ambiental. Ventilació adequada per a la gent gran, de manera mecànica i natural, ja que és 
fonamental per evitar contagis de malalties. És important que no sigui de manera directa, al ser persones 
més delicades. Entrada de radiació solar per dotar de calidesa als espais on els usuaris passaran més hores, 
és a dir, les zones comunes pels que són més independents i les habitacions personals pels que no tenen 
tanta autonomia. Aquesta sensació càlida de l’ambient anirà acompanyada d’un nivell adequat de la 
humitat. Pel que fa al control acústic s’ha d’evitar l’entrada de soroll exterior en llocs urbans principalment. 
En relació a l’interior és important l’aïllament entre habitacions i també la reverberació ha de ser mínima 
gràcies a materials absorbents. Tots aquests punts ben plantejats ajudaran a mantenir en baix el consum 
energètic de l’edifici. 

  

Fig 1 i 2. Detalls i esbossos del Sanatori de Paimio. Alvar Aalto. 1932. 

Disseny d’espais privats personals. Els espais amb una escala més individual han de reflectir la calidesa 
d’una llar, fomentant la continuïtat i la independència que hi havia en un habitatge anterior, amb la 
possibilitat de personalitzar aquestes zones més intimes amb mobiliari i objectes dels llocs de residència 
previs. Això farà que l’espai no sembli un lloc impersonal com seria un hospital. És una extensió de la casa 
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on l’usuari residia abans, no pas un punt i a part on s’ha de començar de nou a crear noves memòries i 
intentar no oblidar les ja conegudes. 

Utilitzar l’arquitectura com a estratègia de disseny que afavoreixi la participació en la presa de decisions 
que concerneix l’usuari i aquest vulgui establir-hi una continuació de projecte de vida, acceptant que en 
alguns moments necessitarà ajuda, però que és important valdre’s per si mateix. 

  



 Farràs Busquets, Arnau  -  [Envellir com a casa]  
  

  
 Farràs Busquets, Arnau  -  [Envellir com a casa]  

  
 

 

3. Tipus d’espais geriàtrics 

El primer que ve al cap en pensar en centres per a la tercera edat són segurament les residències i els centres de 
gent gran, però aquestes formes, tot i figurar la gran part dels espais per ancians, són només dues de les vàries 
possibilitats i ramificacions existents. 

L’elecció del centre dependrà de l’estat físic i mental de l’usuari, així com també de l’interès en socialitzar, la 
independència o per evitar molèsties a la persona de la que depengui. 

3.1. Residència 

S’entén com un edifici o un complex dotat de cuidadors i assistents que s’encarreguen de les cures, les 
activitats, menjars, passejos... 

3.1.1. Residència per habitacions 

És la més comuna, hi ha tot un conjunt d’habitacions individuals o dobles on els usuaris tenen accés a espais 
comuns com sales d’estar, menjador, cinema, jocs... L’espai personal inclou l’habitació i un bany adaptat. Hi ha 
horaris estipulats per menjar i per dur a terme cada activitat, amb poc marge d’elecció. 

Són els espais més indicats per persones que ja gairebé no disposen d’independència, en canvi per d’altres que 
encara conserven les plenes facultats tot i alguna dificultat per l’edat no seria la més adequada. 

E.g.: Residència d’ancians a París, França. Atelier du Pont. 2015. 

3.1.2. Residència per unitats de convivència 

Aquests centres disposen també de cures, d’espais per realitzar-hi activitats i d’habitacions individuals o dobles, 
però el fet que els fa diferencials és que aquestes habitacions s’organitzen al voltant d’un espai sala, menjador i 
cuina compartit per tots els usuaris de la unitat. Aquestes unitats esmentades són formades grups petits de 12-15 
persones (entre 8 i 10 habitacions). 

D’aquesta manera es fomenta l’autonomia dels residents, han de sortir de la bombolla que a vegades pot resultar 
la residència per anar a comprar, i així socialitzar. També la pràctica de compartir espais d’una manera tan 
pròxima, com el fet d’haver de cuinar facilita la interacció. Fer dinars en grup, no tenir horaris estrictes, triar 
quines pel·lícules veure i altres petites llibertats milloren el benestar d’aquests ancians, sempre mantenint els 
serveis que hi hauria en una residència convencional. 

En aquest cas els usuaris han de tindre gairebé plenes facultats per poder gaudir d’un espai així. 

E.g.: Residència a Andritz, Àustria. Dietger Wissounig Architekten. 2015. 

3.1.3. Residència per a gent gran d’atenció continuada 

Aquest cas agrupa des del principi de la vellesa fins al final. El mateix centre tracta a residents totalment 
independents fins als que ja no ho són gens. 

L’usuari entra a la residència amb plenes facultats i se li adjudica un apartament. Aquest és un habitatge 
individual o per parelles amb la seva cuina, bany i sala d’estar. Aquesta persona depèn de la mensualitat que 
estigui disposada a pagar tindrà més o menys serveis residencials. A part també hi ha els espais comuns per 
socialitzar com en qualsevol centre geriàtric. 

Un exemple seria un home que enviuda i per evitar estar tant sol decideix llogar una habitació en aquest tipus de 
residència. Al principi només necessita els serveis del podòleg per tant només paga lloguer i aquest especialista. 
Més endavant, a mesura que passa el temps anirà necessitant més i més serveis com serien perruqueria, àpats, 
fisioteràpia... Aquests s’anirien afegint al lloguer fins que l’usuari decidís moure’s a la part de residència 
convencional amb habitacions, menjars i horaris, quan la seva independència no fos suficient per seguir fent vida 
individual.  
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Tot el procés es realitza en el mateix centre i és continu i semblant per a tots els ancians, així que els llaços 
socials duren més temps. És un sistema idoni per a tots els ancians, però el punt negatiu és que és un centre 
geriàtric molt poc estès a Europa (ve principalment dels Estats Units) i ara mateix encara és a l’abast de pocs pel 
fet que els preus solen ser elevats. 

E.g.: Abhow Judson Park a Des Moines, EUA. Douglas Pancake Architects. 2007. 

3.1.4. Servei residencial d’estades temporals 

Aquest tipus de servei és gairebé com un hotel amb cures. Gent gran que és atesa a casa per familiars 
principalment, quan aquests per uns dies o setmanes no se’n poden fer càrrec, deixen l’ancià en aquesta residència 
on se li oferiran els serveis bàsics geriàtrics. 

És un lloc per gent gran que ja no es pot valdre per si sola i no fomenta la socialització d’aquestes, ja que en 
estades curtes no es poden establir llaços. 

E.g.: Servei residencial per a estades temporals Respir per a persones grans, Barcelona. 

3.2. Habitatge de lloguer amb facilitats 

Els residents disposen del seu habitatge totalment individual i també d’un espai comú. 

3.2.1. Habitatge tutelat 

Lloguer d’un apartament individual o per parella que disposa de sala d’estar, cuina menjador bany i habitació. 
En un mateix edifici hi ha molts apartaments semblants també per a gent gran, amb diferents espais per a 
socialitzar. Hi ha una persona a l’edifici al càrrec a totes hores per si hi ha algun problema. Les cures 
sociosanitàries no hi són incloses. Depenent del tipus d’habitatge tutelat que sigui també hi haurà implícita la 
neteja. 

Fomenta la independència i l’activitat de l’usuari, per gent en plenes facultats que vol socialitzar més que a casa 
i amb petites ajudes com la de la neteja o la persona al càrrec. 

E.g.: CAP i habitatges tutelats a Gràcia, Barcelona. Valor-Llimós Arquitectura. 2010. 

3.2.2. Habitatge amb ajudes per als ancians locals amb dificultats econòmiques 

Habitatges de protecció oficials dedicats únicament als majors de 65 anys amb una renda inferior a la mitjana, 
prioritzant els que han estat més actius en els comerços i activitats locals durant els dos anys anteriors, assegurant-
se així que els més arrelats al barri són els prioritaris. 

Compten amb espais comunitaris com terrasses, jardins, sales d’estar i també amb l’apartament complet 
individual. En alguns casos poden incloure certs comerços, quan el conjunt d’apartaments és més extens. 

E.g.: Edifici d’habitatges per sèniors amb rendes baixes a San Francisco, EUA. David Baker Architect. 2018. 

3.2.3. Habitatge col·laboratiu  

Semblant al cas anteriorment descrit en l’apartat 3.1.2 Residència per unitats de convivència però sense una 
entitat al darrere. Aquest co-housing amb gent d’edat avançada és una agrupació cooperativa on el grup 
d’inquilins es posa d’acord per llogar un apartament amb diferents habitacions i contractar setmanalment o 
mensual certs serveis. 

Com en els últims casos descrits, l’autonomia de l’usuari és un punt important, però el fet de conviure de manera 
tant pròxima amb altres ancians fomentarà la sensació de comunitat i les ajudes entre ells. 

E.g.: Habitatge Col·lectiu Sènior a Farum, Dinamarca. Nord Architects. Projecte 2018. 
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3.3. Espai intergeneracional 

Edificis creats com a nexes d’unió entre els ancians i els joves, per fomentar la comunicació, el respecte i 
el benestar d’ambdós, evitant així la segregació d’ambdues comunitats i fins i tot el que es coneix com a 
ageism o odi als més grans. 

3.3.1. Comunitat d’ancians i joves 

Obligatorietat d’un percentatge dels habitatges per a menors de 30 anys i per a majors de 65. Espais comuns que 
incloguin des d’un jardí d’infància o parcs infantils a espais de cures per residents o pacients externs, habitatges 
assistits, instal·lacions per a serveis locals, facilitats pels joves...  

Busca evitar la segregació entre els més grans i la resta de la societat, els ancians evitaran sentiments de solitud 
i angoixa i els joves guanyaran tolerància cap al col·lectiu. 

E.g.: Centre intergeneracional a Neubrandenburg, Alemanya. Ravetllat Arquitectura + Built. Projecte 
2018. 

3.3.2. Comunitat d’ancians i estudiants amb descomptes gràcies a la cooperació 

Cas que es comença a implementar en països nòrdics. Els estudiants tenen dret a viure de manera gratuïta o amb 
uns preus molt baixos en les instal·lacions a canvi de passar cert nombre d’hores al mes (en el cas de l’exemple 
30) amb els ancians. Es realitzen activitats socials, des de tallers de treballs manuals a obres de teatre que ajuden 
a millorar la cognició de la gent de la tercera edat i el respecte i la por a l’edat de la joventut. 

E.g.: Residència de jubilats a Deventer, Països Baixos.  

3.3.3. Centre per a gent gran i jardí d’infants 

Tot i que hi ha pocs centres que mesclin els dos col·lectius directament, sí que hi ha casos en què tot i no ser un 
mateix espai, hi ha certa connexió. En el cas d’exemple hi ha interacció visual entre els infants quan estan al pati 
i la gent gran quan estan a la terrassa. 

Només aquesta relació distant ja porta records als ancians i ajuda a no perdre facultats cognitives. 

E.g.: Conjunt Multifuncional Alchemika a Barcelona. OliverasBoix Arquitectes. 2015. 

3.3.4. Centre per a gent amb Alzheimer i jardí d’infants 

A França hi ha exemples on sí que hi ha espais comuns com menjador i jardí, on cada dia s'executen activitats 
conjuntes entre infants i ancians amb la malaltia de l’Alzheimer. Ajuda a evitar l’aïllament social als més grans 
i a recordar antigues memòries, mentre que els petits aprenen de l’experiència dels més grans i ajuda a respectar 
i estimar el col·lectiu des de ben petits. 

E.g.: Residència d’ancians i jardí d’infants Péan a París, França. 

3.4. Urbanització de jubilats 

Habitatges unifamiliars agrupats en petits barris que compten amb equipaments comuns dedicats només als 
residents. Ajuda a crear comunitat el fet de tindre veïns amb els quals es poden realitzar activitats al llarg 
de l’any, si són espais que fomenten l’autonomia. El fet de no comptar amb ajudes curatives seria el punt 
negatiu. 
Són molt populars als Estats Units, en estats amb bones temperatures com Florida on la gent es retira quan 
es jubila. Sovint inclouen petits centres comercials de manera que els residents gairebé no s’han de moure 
en el dia a dia. 

E.g.: Cases de Fredensborg, Dinamarca. Jørn Utzon. 1963. 

3.5. Ajudes des de casa 

Part del col·lectiu de la tercera edat no es desplaça del seu lloc de residència en els seus últims anys, ja sigui 
per dificultats econòmiques, socials, o que simplement no ho desitja així. 
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3.5.1. Habitatge propi i casal de gent gran 

Gent gran vàlida per si sola que per evitar l’avorriment i poder socialitzar es mouen diverses vegades per setmana 
a aquests casals, on s’hi organitzen activitats i hi ha espai per a jocs i festes. 

3.5.2. Habitatge propi i centre de dia 

Ancians que viuen a casa seva però tenen una falta important d’autonomia. Al matí es desplacen a un centre de 
dia i al vespre tornen al seu habitatge. En aquest centre se’ls tracta amb el mateix caràcter que si estiguessin en 
una residència. Amb serveis, àpats i activitats diverses. 

Sovint aquests dos primers punts s’ajunten en un sol edifici. 

E.g.: Centre de dia i casal per la gent gran a Blancafort, Tarragona. Guillem Carrera. 2013. 

3.5.3. Persona al càrrec 

Cuidador que s’encarrega del benestar de l’ancià. Normalment és a canvi d’un salari, però es donen casos en què 
és a canvi del lloguer d’una habitació. També s’inclouria el cas d’un familiar que ho fa sense cap mena de 
benefici. 

La part negativa és que l’empleat no treballa durant tot el dia, així que l’ancià igualment queda desatès i per si 
sol unes hores. És un sistema que no facilita el contacte social, ja que tot i ser de manera propera és sempre amb 
la mateixa persona. 

3.5.4. Comunitats virtuals de jubilats 

Ajudes virtuals per a ancians que viuen sols que ajuden a fomentar la comunitat i a socialitzar a través de les 
xarxes socials gràcies a equips de dinamització social. L’objectiu és crear llaços entre persones grans properes 
amb interessos en comú. 

E.g.: VinclesBCN. 
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4. Casos d’estudi 

4.1. Residència per habitacions a París 

 

Fig 3. Residència d’ancians a París, França. Atelier du Pont. 2015. 

Aquest edifici d’Atelier du Pont al centre de París és un exemple de residència per habitacions. El conjunt del projecte 
consta també d’un centre religiós i d’habitatge privat i de protecció oficial. 

La planta baixa és principalment zona menjador i d’estar, amb molt bona relació amb l’exterior, tot i que l’espai de jardí 
que queda reservat pels usuaris és més aviat escàs. En aquest pis també hi ha diverses habitacions en una localització 
discutible en orientades a nord i a peu de carrer transitat. Dos nuclis d’escales i ascensor comuniquen verticalment les 6 
plantes d’aquest edifici. 

A la planta tipus la majoria d’habitacions s’opta per col·locar-les a la façana oest, on els ancians tindran sol càlid de tarda. 
Es realitza una forma dentada al llarg de tot el perímetre de l’edifici. En aquesta façana on hi haurà les habitacions, aquest 
moviment és realment interessant, ja que no només l’orientació canvia més cap a sud sinó que permet una visió directa 
entre el capçal del llit i l’exterior. A més, proporciona una zona de terrassa per cada resident. Com a part negativa, aquesta 
intenció que la façana giri i creï aquestes cantonades interessants fa que a les habitacions de la cara nord-est encara sigui 
més difícil l’entrada de sol, segur que els residents agrairien ni que es tractés de poques hores al matí. 

La part sud, la més càlida, es destina a una zona comuna on relacionar-se. Es realitza una mossegada en forma de patí per 
poder donar més façana a l’edifici i col·locant-hi quatre habitacions més, amb una bona orientació sud-est però amb poca 
radiació diària a través d’aquest pati amb passarel·les. 

Els materials emprats busquen oferir calidesa als espais, mitjançant la fusta i colors grisosos amb algun toc de groc. Cal 
destacar la bona feina en les obertures de les habitacions, emmarcant el paisatge en fusta i afavorint aquesta visió estant 
estirat al llit. La zona d’escriptori queda realment petita, però el conjunt és a tenir en compte. 

Aquest sistema de residència, amb uns horaris establerts per als àpats, o per les activitats on els ancians només han de 
desplaçar-se de l’habitació al menjador o sala d’estar no afavoreix l’autonomia d’aquests, sinó que més aviat el que fa és 
deteriorar-la.  
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4.2. Residència per unitats de convivència a Andritz 

 

Fig 4. Residència a Andritz, Àustria. Dietger Wissounig Architekten. 2015. 

Aquest edifici de Dietger Wissounig Architekten permet explicar molt bé el sistema de residència per unitats de 
convivència que s’ha començat a aplicar a Europa durant l’última dècada. 

Situat als afores d’Andritz, a Àustria, compta amb molt espai exterior al voltant de l’edificació. No obstant això, a l’haver-
hi un clima gèlid a l’hivern, l’edifici més aviat es tanca cap a ell mateix, creant espais oberts però protegits del vent. Tot 
i això sí que hi ha un recorregut al voltant de l’edifici per a realitzar una mica d’exercici durant els dies més primaverals 
o estiuencs. 

L’estructura és d’elements de grans dimensions barrejant la fusta contralaminada i el formigó armat. Aquesta estructura 
de fusta s’ha deixat visible en gran part de l’edifici, cosa que li dóna una calidesa que en una zona freda com Àustria 
agraeix. 

Hi ha un total de set unitats de convivència, amb 15 usuaris en cada una i un cuidador al càrrec. La majoria dels residents 
estan distribuïts en habitacions individuals, tot i que també n’hi ha alguna de doble. Cada una d’aquestes unitats de 
convivència compta amb la zona d’estar, amb facilitat de sortir als patis exteriors en planta baixa o a les passarel·les dels 
mateixos en planta primera. Aquestes zones d’estar inclouen també una cuina i taules de menjador. 

El fet que els residents es cuinin el seu propi menjar és fonamental per garantir la seva salut mental. Els dóna autonomia, 
poder d’elecció, independència respecte a la resta. Així, entrar a la residència no passa a ser un gran canvi, l’ancià podrà 
seguir fent les activitats diàries com les feia anteriorment al seu habitatge. No només això, sinó que tindrà moltes més 
facilitats per socialitzar que no pas en un pis, sol, al mig de la ciutat. 

Les habitacions tenen colors vermellosos càlids complementats amb una obertura de fusta i vidre amb una cortina. Com 
es veu en la imatge, hi ha facilitats per decorar i personalitzar les cortines, les parets i el mobiliari amb quadres, fotografies, 
etc. Aquests elements donaran continuïtat a l’habitatge anterior i ajudaran al fet que els records romanguin. 

El cuidador encarregat de cada unitat vigilarà que tot vagi bé i que no hi hagi ancians que es despistin i no s’oblidin 
d’algun àpat. És un sistema que fomenta la independència del resident sempre mantenint la seguretat que ofereix el fet de 
tindre professionals preparats a prop.  



 Farràs Busquets, Arnau  -  [Envellir com a casa]  
  

  
 Farràs Busquets, Arnau  -  [Envellir com a casa]  

  
 

4.3. CAP i habitatges tutelats a Gràcia 

 
Fig 5. CAP i habitatges tutelats a Gràcia, Barcelona. Valor-Llimós Arquitectura. 2010. 

Al bell mig de Barcelona, a la frontera entre el barri de Gràcia i l’Eixample, hi ha un edifici marcat per la compacitat de 
la zona amb un programa mixt d’habitatge tutelat per a gent gran i Centre d’Atenció Primària. 

Aquesta construcció de planta baixa més sis i quatre subterranis barreja dos usos no del tot allunyats. Per una banda, la 
planta baixa, la primera, la segona, i la primera de subterrani estan destinades a un CAP, mentre que per altra banda, les 
quatre restants agrupen un total de 32 habitatges per a gent gran. Aquesta diferència d’usos obliga a accessos independents 
que se solucionen amb un tercer ascensor independent per al CAP. 

Pel que fa a la distribució dels habitatges, només n’hi ha un de cada vuit adaptat. La resta tots són iguals simètrics entre 
si. Disposen d’unes condicions molt reduïdes. La porta principal entra directament a la cuina i a la taula menjador, seguit 
d’una petita sala d’estar. Aquesta disposa d’una gran porta abatible cap a un dels elements més importants i 
sobredimensionats de l’habitatge, el balcó. Aquest espai és una elongació de l’espai d’estar. Permet col·locar-hi una taula 
i gaudir de l’ambient i el clima de la ciutat. 

La generosa zona comuna entre els habitatges, tot i no haver-hi res dibuixat en els plànols, segur que acull diferents 
activitats dels residents, tots en edats similars, com una manera d’eixamplar les reduïdes dimensions dels apartaments. 
Aquest espai té la fusta com a element principal i una entrada de llum gràcies a un pati lateral. 

Aquests pisos assistits compten sempre amb ajuda per als més grans en cas d’emergència o de necessitat de consulta, de 
manera que és un pas mitjà entre una residència amb cures i un apartament individual. El fet de viure en un edifici amb 
gent en condicions similars ajudarà a socialitzar, sempre mantenint l’autonomia de la qual es disposaria en un habitatge 
qualsevol.  
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4.4. Cases a Fredensborg 

 
Fig 6. Cases de Fredensborg, Dinamarca. Jørn Utzon. 1963. 

Les cases de Fredensborg són una urbanització per a jubilats que han estat treballant a altres països durant els últims anys. 
Situat al nord de Copenhaguen (Dinamarca) la zona on se situa té pendent cap a sud i també vistes. 

El benestar dels usuaris comença amb un molt bon planejament urbà en el qual Jørn Utzon reparteix les cases com si es 
tractés dels dits d’una mà. “En un projecte amb la planta en forma de mà, potser pots tenir tres o quatre vegades més 
cases amb vistes... en lloc de col·locar cases de rics amb gespa a la costa i cases pels pobres darrere, en segona línia” 
Jørn Utzon1. Es busca potenciar la col·lectivitat, no pas la jerarquia o la superioritat d’uns en enfront dels altres. 

Amb aquesta planta creant una mena de graderies amb les cases no només s’afavoreix les vistes de tots els habitatges sinó 
que també permet l’entrada del sol perfectament. L’espai principal sala d’estar menjador, on es passaran més hores tindrà 
orientació sud, les habitacions estaran cap a est o oest, al ser cases simètriques. La zona de bany quedarà en la part més 
freda de l’habitatge, a una cantonada al nord. Aquesta formació en L fa que hi hagi pocs espais de pas i permet un gran 
jardí a sud, sempre molt important aquesta connexió amb l’exterior. 

La calidesa oferta per l’orientació i el disseny es veu incrementada amb l’ús dels materials. Les finestres s’adapten en 
l’alçada de la part cega a les diferents activitats que s’han de produir a l’interior d’aquesta (diferent per la sala d’estar, 
que per una part de l’habitació que utilitza com a escriptori). S’ha de destacar també el fet que de ser una edificació de 
planta baixa, de manera que facilitarà la mobilitat de la gent gran que hi visqui. 

El barri disposa d’un edifici de proporcions més grans que fa les funcions de casal de gent gran. Inclou un restaurant, 
sales d’activitats, jardí... Aquest edifici semipúblic sumat al fet que tots els habitatges tinguin condicions molt semblants 
units amb places i carrers crea una urbanització igualitària i col·laborativa, exactament el que necessiten els més grans en 
aquesta societat actual.  
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4.5. Centre intergeneracional a Neubrandenburg 

 
Fig 7. Centre intergeneracional a Neubrandenburg, Alemanya. Ravetllat Arquitectura + Built. 2018. 

Aquest projecte de Ravetllat Arquitectura guanyador l’any 2018 del Generationsübergreifender Gebäudekomplex mostra 
com pot arribar a ser un espai d’unió entre els més joves i els més grans. 

Aquest centre intergeneracional compta amb una important varietat d’usos: jardí d’infants, espai de cures a residents o 
externs, una vuitantena d’habitatges tutelats o assistits, instal·lacions per a serveis locals i 55 habitatges de protecció 
oficial. 

Urbanísticament, aquesta malla d’edificis es distribueix en barres orientades a est i oest de tres plantes, excepte al carrer 
principal on en tindran quatre. Aquests edificis allargats amb retranquejos crearan espais diversos, de menys a més privat, 
on els residents es trobaran còmodes. 

En un país fred com és Alemanya es dóna importància a què tots els habitatges tinguin un nombre d’hores de sol semblant 
al dia, uns orientats completament a est i els altres completament a oest.  

Els espais on els edificis conflueixen passen a ser espais comuns reservats per als usuaris de cada planta. Les escales 
prenen especial importància i serveixen per unir les diferents peces. Hi trobem diferents tipologies d’habitatge, sent la de 
dues habitacions la menys comuna, i la d’una la que s’emporta el protagonisme. Aquests habitatges amb una sola habitació 
s’agrupen en petits rebedors al passadís de quatre en quatre, eixamplant aquesta zona més aviat estreta de pas i fent-la 
més dinàmica i atractiva. 

Aquest tipus d’arquitectura que fomenti la interacció entre ancians i joves encara no està del tot desenvolupada, però és 
important que vagi prenent importància, ja que és necessària per a l’educació de la joventut cap als més grans i perquè 
ajuda molt a no perdre les facultats a la gent de la tercera edat.  
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5. Conclusió  

La diversitat de formes en que es pot desenvolupar un programa de centre geriàtric soprèn al primer cop de d’ull i és 
important saber-ne els pros i els contres de cara a realitzar un projecte d’edificació per a gent gran. 

El cas del barri de Can Papanaps, al districte d’Horta però al nord de la ronda de dalt és un límit de la ciutat de Barcelona 
amb el Parc de Collserola. És una zona tranquila, envoltada d’espais geriàtrics, no disposa de gran varietat. El que més 
representació té són les residències per habitacions, però també els centres de dia i casals de gent gran. També s’hi pot 
localitzar alguna residència de curta estada i un bloc d’habitatges tutelats.  

El que no hi ha però, i és un dels espais més interessants, és una residència per a gent gran d’atenció continuada. És un 
model que a europa encara no s’hi ha establert de forma consistent però que probablement és l’opció de futur. També és 
una opció de futur més proper, que s’està començant a implementar a Catalunya, les residències per unitats de convivència 
i els habitatges intergeneracionals. Trobar una manera de barrejar aquestes tres tipologies serà la millor opció per a un 
dels barris més envellits de Barcelona com és Horta. 

Com en aquests esbossos de Le Corbusier, deixant a banda el fet d’emmarcar el paisatge, hi haurà ancians de tota mena 
que preferiran diferents opcions, per tant és important tenir una alta diversitat. 

Fig 8. Esbossos d’idees d’emmarcar el paisatge a Rio de Janeiro, Brasil. Le Corbusier. 1929. 
  



 Farràs Busquets, Arnau  -  [Envellir com a casa]  
  

  
 Farràs Busquets, Arnau  -  [Envellir com a casa]  

  
 

 

6. Bibliografia  

6.1. Cites  
1 Vila, Tono. “Interview with Jørn Utzon” a Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. 1983. 

6.2. Investigació  

Drury, Lisbeth; Swift, Hannah J.; Abrams,Dominic. Making intergenerational connections: What are they, 
why do they matter and how to make more of them. Age UK. 2017. 

Fernández-Galiano, Luís. AV, Monografías. Jørn Utzon (1918-2008). Arquitectura Viva. 2018. 

Lionis C, Symvoulakis EK, Markaki A, Petelos E, Papadakis S, Sifaki-Pistolla D, Papadakakis M, Souliotis 
K, Tziraki C. Integrated people-centred primary health care in Greece: unravelling Ariadne’s thread.Primary 
Health Care Research & Development. Cambrige University Press. 2019 

Marina R, Teresa B, Vanessa H. Exploring an integrated palliative care model for older people: an integrative 
revie. Department of Nursing and Clinical Sciences, Bournemouth University, Bournemouth, UK. 

Olle Johnsson, Intergenerational living: A residential builduing for students and seniors. Chalmers School of 
Architecture. 2019. 

Prajankett O, Markaki A. Integrated older people care and advanced practice nursing: an evidence-based 
review. International Nursing Review. 2020. 

Rupérez Escribano, Miguel Ángel. Proyecto y lugar en la arquitectura de Jørn Utzon. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. 2015. 

6.3. Figures 

Fig 1 i 2. Dibuixos originals d’Alvar Aalto. 

Fig 3. Fotografies de Takuji Shimmura. Plànol d’Atelier du Pont. 

Fig 4. Fotografies de Paul Ott i Helmut Pierer. Plànol de Dietger Wissounig Architekten. 

Fig 5. Fotografies de Jordi Surroca. Plànol de Valor-Llimós Arquitectura. 

Fig 6. Fotografies de Keld Helmer-Petersen, Miguel Ángel Rupérez Escribano i Utzonphotos. Plànols de Jørn Utzon. 

Fig 7. Perspectives i plànols de Ravetllat Arquitectura + Built. 
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