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Aquesta proposta es planteja afrontar el projecte 
des de l’usuari i les seves necessitats, pensar en 
els requeriments que la gent gran precisa, adoptant 
sistemes que optimitzin i facilitin la seva vida 
dins la seva nova llar.
És per això que es parteix de les unitats bàsiques 
d’habitació, buscant un model que funcioni i doni 
resposta a totes les necessitats plantejades, 
buscant sempre el màxim confort dels seus nous 
habitants.
D’altra banda, es planteja també la manera en 
què aquests mòduls s’agreguen i com a la vegada 
s’encadenen tant amb espais de relació i comunicació, 
com amb estances de dimensions majors destinades a 
l’ús comú.

IMPLANTACIÓ EN EL SOLAR

ESTRATÈGIA

A la vegada, cada grup 
d’habitacions se solapa amb un 
d’igual fent servir el mateix 
sistema d’espai públic com a 
articulació, conformant el mòdul 
de llar per planta. A cada zona 
d’espai comú se li atribuirà 
una activitat diferenciada 
(menjador, estar i zona d’oci).

Cada grup d’habitacions està 
format per dues barres, amb 
la zona d’espai comú com a 
nexe. Aquest espai públic 
serà l’articulació que ajudarà 
a que  el projecte s’adapti 
correctament al solar.

PROJECTAR DES DE L’INTERIOR

1 | Església de Sant Pere de les Puel·les 2 | Ptge Velluters. Vista campanar 3 | Ptge St Benet. Vista emplaçament 4 | Metro Arc de Triomf i Estació del Nord 5 | Pg. St Joan. Arc de Triomf 6 | Façana protegida

Les unitats bàsiques es 
multipliquen linealment i es 
comuniquen a través d’un passadís 
composant unes barres sòlides i 
rígides d’habitacions.

Al tractar-se d’un edifici 
destinat a persones 
dependents i en molts casos 
amb mobilitat reduïda serà 
molt important organitzar 
adequadament el programa 
del centre, distribuir-los 
seguint una lògica que en 
faciliti els recoreguts.

HABITACIONS
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GEOMETRIA RESULTANT 

PROPOSTA

ELIMINACIÓ TESTERS
S’intenta adoptar una 
geometria que encaixi amb els 
testers per així evitar que 
quedin vistos.

PASSATGES
Són dos els passatges que van 
a parar dins el solar. Es 
decideix actuar de la següent 
manera:
- Passatge de Sant Benet: 
al tractar-se d’una via 
peatonal per on hi poden 
accedir vehicles es decideix 
disposar-hi un accés rodat 
que no tindrà continuïtat i 
que servirà  com a espai de 
càrrega/descàrrega.
- Passatge de l’Hort dels 
Velluters: en aquest cas, 
l’amplada no permet que 
hi circulin vehicles. Es 
tracta tan sols d’un carrer 
peatonal. S’aprofita aquest 
fet per donar-li continuïtat i 
facilitar la connexió directa 
amb el carrer del Rec Comtal a 
través d’un pas cobert.

ALINEACIÓ DE FAÇANA
La façana principal del centre 
és la del carrer Rec Comtal, 
dotada d’una orientació sud-
est immillorable, excel·lent 
per disposar-hi les 
habitacions. Així doncs, se 
li dóna continuïtat.  

ESPAI CÀRREGA/DESCÀRREGA
L’accés des del passatge de 
Sant Benet serà rodat. Es 
facilitarà així una zona per 
a l’entrada de mercaderies, 
vehicles funeraris i petit 
aparcament. 
Degut a la diferència 
topogràfica de la parcel·la, 
aquesta entrada posterior 
es trobarà a la cota 11,00 i 
tindrà accés a peu pla per la 
primera planta, on es troba 
la cuina.

BAR
S’opta per ampliar el programa 
i facilitar la interacció 
dels ciutadans amb la zona. 
Es dota  el centre geriàtric 
amb un espai de bar i oci, 
desconnectat físicament. 
Se situa a la planta baixa 
i primera de l’edifici 
preexistent. La planta baixa 
estarà destinada al propi ús 
de bar, mentre que la primera 
planta tindrà un caire més 
“chill-out”, amb zones de 
sofàs i cibercafè, per tal 
d’apropar altres franges 
d’edat al centre geriàtric.

CONSERVACIÓ FAÇANA PROTEGIDA
Es decideix buidar l’edifici  
amb la façana protegida i 
realitzar una nova estructura. 
Les alçades lliures de l’edifici 
preexistent no compleixen 
amb la normativa per a ús 
hospitalari, ja que a la última 
planta no s’arriba als 2,7m 
que marca el CTE. D’aquesta 
manera s’aprofita per garantir 
la seguretat estructural i 
s’estalvia amb reforços per 
a que la antiga funcionés. 
Els nous forjats s’adeqüen a 
les alçades convenients per 
tal de garantir que hi haurà 
suficient espai pel pas de les 
instal·lacions a la vegada que 
es quadren amb les obertures 
de façana. 

PATI CENTRAL
La forma que en resulta dels 
criteris exposats permet 
generar un gran pati central, 
que aconsegueix rebre radiació 
directa tot i trobar-se al 
casc antic de Barcelona, on 
es fa dificil tenir-la. El fet 
de projectar-se gran facilita 
la interacció d’activitats 
i n’és més fàcil el control 
dels residents.

ENTRADA
L’accés principal al centre 
geriàtric serà per la planta 
baixa, a través del pas 
entre el bar i aquest per 
mitjà d’un espai porxat, 
protegit de les inclemències 
del temps. Un gran vestíbul 
actua com a porta d’entrada, 
des del qual es distribueix 
el programa. 
L’accés secundari del centre 
donarà a la planta primera 
degut a la topografia. Estarà 
situat a la part posterior, 
des de la zona de càrrega/
descarrega. La diferència 
topogràfica entre els dos 
carrers permet construir un 
pis entre els dos accessos.  
En aquest cas es tractarà de 
dues portes d’emergència. Una 
que funcionarà bàsicament 
com a entrada de menjar, 
mentre que l’altre serà 
bàsicament per donar sortida 
a la morgue.
L’accés principal al bar 
està totalment vinculat al 
carrer però també té un accés 
secundari des de la plaça 
per tal de poder conquerir-
la quan la climatologia ho 
permeti.

VISUALS
Es resol l’encontre amb la 
façana preexistent amb un 
decalatge que permet tenir 
una obertura  amb vistes al 
llarg del carrer.
El mateix sistema és el que 
s’utilitza en el passatge 
de l’Hort dels Velluters 
per donar les visuals de 
l’església de Sant Pere de 
les Puel·les, situada al final 
d’aquest.

LA PLAÇA
El fet de créixer en barra 
permet crear un espai exterior 
darrera l’edifici preexistent, 
que es decideix donar-lo a 
la ciutat per millorar les 
condicions del casc antic i 
seguir la característica de 
successió de places. S’està 
parlant de carrers molt 
estrets i d’un seguit de 
petits eixamplaments dins la 
trama urbana que actuen com 
a plaça, com en el nostre 
cas, i que ofereixen millors 
condicions per als ciutadans.
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