
PER QUÈ ÉS MÉS INTERESSANT QUE UNA

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN?

/una residència intergeneracional aprofita unes

instal·lacions per donar cabuda a diversos col·lectius

aprofitant sinergies molt interessants entre aquests

grups d'edat.

CENTRE INTERGENERACIONAL AL CARRER DEL REC COMTAL   _   PFC  _  TARDOR 2015  _    BORJA ESTEVE BASART

L'ANÀLISI_ l'arquitectura d'un centre intergeneracional.
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/és aquell en el qual nens/joves i gent gran participen,

conjuntament i en el mateix emplaçament, en serveis o

en programes continus; interactuen tant de manera

formal, durant la realització d'activitats

intergeneracionals planificades i periòdiques, com en

trobades de tipus informal (Goyer, 2001)

ES PODEN BARREJAR LES HABITACIONS?

/és recomanable que cada grup d'edat gaudeixi d'unes

instal·lacions separades.

/la gent jove té uns horaris i unes dinàmiques diferents

a les de la gent gran.

/cal que tinguin unes instal·lacions compartides i

d'altres de privades
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      ZONA MULTIFUNCIONAL EN PB _

/es tracta d'una zona

que pot integrar activitats

en relació amb el barri.

/pertany a la residència

però té voluntat d'obrir-se

cap al carrer.

      CAFETERIA PÚBLICA EN PB _

/es la zona que fa d'accés

al parc d'interior d'illa.

/en aquest espai, que s'obre

al carrer i al pati, conflueixen

diferents estils de vida,

diferents persones.

      ZONA HABITACIONS GENT GRAN SIMPLES _

/a la zona sud de l'edifici s'ha

projectat la zona d'habitacions

simples

/la diferència entre unes i

altres no és més que la disposició

del mòdul cambra higiènica.

      ZONA HABITACIONS GENT GRAN DOBLES _

/a la zona nord de l'edifici

s'ha projectat les habitacions

dobles.

/aquestes tenen bany privat,

d'aquesta manera tots els usuaris

de la residència, per parelles,

tenen accés a un bany privat.

      ZONA INTERGENERACIONAL _

/és la planta més important

del projecte.

/en aquesta planta és on

es fa possible la relació entre

els diferents grups generacionals.

/inclou espai de gestió,

gimnàs i aules.

      TERRASSA _

/ situada a la planta

intergeneracional.

/té les funcions de jardí, d'aljub,

d'espai de relació i de gimnàs

a l'aire lliure.

      ZONA HABITACIONS GENT JOVE _

/ja que aquests tenen més

mobilitat, s'ha optat per

situar-los a la part superior

de la residència.

/les plantes tenen espais comuns

més petits, ja que no tenen tantes

habitacions com les plantes

de gent gran.

      ZONA INSTAL·LACIONS COBERTA _

/l'implantació solar tèrmica amb

captadors solars i acumulador.

/s'hi accedeix amb ascensor

o mitjançant les escales

situades al pati interior.

/hi ha la zona d'HVAC,

de tractament d'aire.

      ZONA SERVEIS SOTERRANI _

/inclou cuina i bugaderia.

/també hi ha els magatzems,

la morgue i els vestidors pel

personal.

/el seu accés està separat

de l'accés principal de l'edifici.
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