
ETSAV - UPC Ӏ Projecte final de carrera  Ӏ CARLOS LLIBRE BELTRI E 1:1000

PROPOSTA: Edifici residencial per a gent gran i centre de día

Estratègies d'implantació:

Esquemes de procès:

1. Situació actual del

emplaçament

2. Edificació a enderrocar 3. Mantenim la façana històrica

del edifici a enderrocar

4. Construcció i implantació de

l'edifici.

Punt d'interès Preexistències del solar

CARACTERÍSTIQUES:

Número de places:

20

72/80

Centre de día

Estança permanent

Proporció espais/residents

14 + 5

8

 espai interior + exterior

m²/pers.

Espais

comuns

Privats/

per nuclis

Serveis proporcionats

m²/pers.

Perfil resident

1. Restriccions situació actual. 2. Tancament mansanes 3. Obertura circulacions 4. Connexió edificis en P1

LIMITACIONS. L'emplaçament compta amb l'arribada de tres

carrers que obliguen a fer un canvi de direcció o inclús de sentit.

Desenvolupar el projecte entorn les noves circulacions ajudará a

resaltar l'edifici com a eix central i de confluéncia de veïns.

MITJERES. Aprofitem les mitjeres i la façana de l'edifici existent per

ordenar el projecte. El resultat son tres peçes separades entre sí.

"CRUCE DE CAMINOS". La nova implantació permet la confluència

sempre peatonal de diferents itineraris, obrinta mès a mès de

recorreguts, espais de contacte directe entre residents y veïns.

ESPAI DE CONVIVÈNCIA.  Element central de l'edifici. Espai de

connexió entre els edificis on s'ubiquen els mòduls habitacionals.

unió per planta primera. Punt de trobada entre residents,

conformant-se com a la principal zona d'estar.

EDIFICI HISTÒRIC.

Façana del edifici històric que

mantenim per incorporar-la com

a pell principal de l'edicici C.

REC COMTAL

Restes romanes que servíen

com a canal d'aigüa a la ciutat.

ARC DE TRIOMF.

Situat a 70 metres

de l'emplaçament.

PARRÒQIUIA DE SANT PERE.

Situada a la plaça de Sant Pere,

a  90 metres del emplaçament.

65 + anys

individual o en parella

La proposta es basa en

una residencia òptima en

quant a comfort, serveis,

espai per resident i

dimensió.


