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PRESENTACIÓ DEGANA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

TRANSFORMAR LES CARENCIES EN MILLORES ARQUITECTURALS

L´Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell és una institució indispensable per Andorra, per l´atenció a 

les persones amb algun tipus de discapacitat, però també per a la transmissió de valors de solidaritat, felicitat 

i dignificació de la societat. La seva existència és un triomf conseqüència de les voluntats i esforços de les dif-

erents generacions de famílies, professionals, voluntaris i usuaris des de fa més de 40 anys, i que l´any 2015 es 

perpetua i reforça amb el presentació d´un concurs d´idees per la reforma i l´ampliació de la residència. Es tracta 

doncs de millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant la transformació de l’arquitectura ja construïda.

La integració de tots a la vida social, un dels objectius de l´escola, està condicionada per l´arquitectura, que és 

un determinant major per assolir la plena autonomia de les persones amb problemes de mobilitat o incapacitats 

físiques o psíquiques. Els arquitectes conceben des de la funcionalitat, l’estabilitat i l’estètica. Les 6 propostes 

han demostrat una gran sensibilitat per permetre una millor integració universal, com no podia ser altrament en 

el cas que ens ocupa, i fomentar una arquitectura estètica i ètica, amb voluntat per construir espais amables, 

còmodes, accessibles i inclusius per totes les persones més enllà de si tenen algun tipus de discapacitat o de 

diversitat funcional. Una actitud necessària per idear aquest edifici, però també per concebre qualsevol arquitec-

tura en benefici de tothom.

Junta del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra
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CONCURS D’IDEES REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
DE L’ESCOLA ESPECIALITZADA NOSTRA SENYORA DE MERITXELL

PARTICIPANTS I LEMES

1er. PREMI       GERARD VECIANA I LLUÍS GINJAUME

 SORGINT UN ATRI

MIQUEL ALBÓS 

UNA MILLORA ACCESIBLE

PERE CERVÓS - EVA DALMAU

ÀNIMA DE LUM

MARC MONEGAL

CLAROR I CALIDESA

MANEL PALLARÉS
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4 Reforma i ampliació Residencia EENSM

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PER PLANTES
PLANTA SEGONA 596,5 m²

PLANTA TERCERA 544,8 m²

PLANTA QUARTA 493,5 m²

PLANTA CINQUENA 440,8 m²

PLANTA SISENA 426,9 m²

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL m²2.502,5

SORGINT UN ATRI
CONCURS D’IDEES  ////  REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA 
DE L’ESCOLA ESPECIALITZADA NOSTRA SENYORA DE MERITXELL

1 AXONOMETRIA I CONCEPTE

5 PRESSUPOST ESTIMATIU 

4 RESUM SUPERFÍCIES

3 PLANTES  e.1/200

3 ALÇAT I SECCIÓ 

2 DETALL SUPERFÍCIES 

Vista de l’ambient acollidor i domèstic d’una sala de dia amb sortida a la terrassa i veranda per a l’hivern. S’adapta la mida de les finestres per permetre visuals a persones amb mobilitat reduïda o estirades en un llit.

Vista de l’atri verd, espai d’interrelació on les circulacions perimetrals i les terrasses l’omplen de vida.

ENERGIA I SOSTENIBILITAT
-Protecció solar a Sud per evitar el 
sobreescalfament a l’estiu.
-Veranda. Tancament lleuger de 
les terrasses per al seu ús durant 
l’hivern i que actuen com a captors 
solars.
-Coberta amb panells solars tèr-
mics per proporcionar aigua calenta 
a l’edifici.
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P4
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ENJARDINAMENT
-Creació d’un hort a la coberta de 
l’edifici vinculat a un possible taller 
de jardineria XERIDELL.
-Formació d’un mur verd per prote-
gir les visuals del pati cap a la zona 
industrial (Saltoki).
-Les terrasses s’esglaonen propor-
cionant espai a l’aire lliure pels dife-
rents usos amb pavimentació i zones 
enjardinades de baix manteniment.

COMUNICACIONS I ACCESSOS
-Nova connexió amb rampa de la 
planta segona de l’ALBÓ  amb 
la  terrassa de l’edifici de l’escola. 
Permet reduir el trajecte sense es-
cales entre l’escola i el menjador.
-Els espais reformats s’adaptaran a 
la normativa d’accessibilitat amb 
les portes i passadissos més am-

ples.

OBRA SENSE REALLOTJAMENT 
-S’amplia una planta més la resi-
dència. Aquests nous llits permetran 
allotjar els residents mentre es refor-
ma la planta que ocupen. La cober-
ta plana possibilita futures ampi-
acions.
-Les ampliacions en les terrasses 
existents permeten incrementar les 
superfícies de les diferents plantes.

ESTRUCTURA I MANTENIMENT
-Es proposen materials de fàcil 
manteniment i duraders.
-Les dimensions de les finestres 
s’adapten a persones amb mobilitat 
reduïda i estirades en un llit. Es po-
dran netejar des de l’interior, tindran 
protecció a les caigudes i sistema 
d’obertura controlat.
-L’estructura de les ampliacions 
s’adapta a l’estructura existent.
-S’amplia la superfície construïda 
sobre les terrasses existents i es re-
dueix el cost aprofitant l’estructu-
ra existent.

EVACUACIÓ
Es permet evacuar les persones 
amb mobilitat reduïda tant en les 
plantes d’habitacions com el nivell 
del menjador:
-Es dóna continuïtat a la rampa exis-
tent de l’edifici nou amb una nova 
rampa que connecta amb la resi-
dència. 
-Es substitueix l’escala d’evacu-
ació existent per una rampa en 
façana C/Roureda Tapada en una 
segona fase. 

Superfície €/m² €/Ús €/Planta
ACTUACIONS GENERALS 12.500,00

Enjardinaments 250,00 m² 50,00 €           12.500,00 €
Rampa evacuació (segona fase)
Mur vegetal (segona fase)

PL. SEGONA 91.460,00 €       
Superfície reformada 97,30 m² 250,00 €         24.325,00 €
Superfície ampliada 76,50 m² 750,00 €         57.375,00 €
Superfície terrassa 97,60 m² 100,00 €         9.760,00 €

PL. TERCERA 308.325,00 €
Superfície reformada 421,70 m² 500,00 €         210.850,00 €
Superfície ampliada 123,10 m² 750,00 €         92.325,00 €
Superfície terrassa 51,50 m² 100,00 €         5.150,00 €

PL. QUARTA 269.880,00 €
Superfície reformada 421,70 m² 500,00 €         210.850,00 €
Superfície ampliada 71,80 m² 750,00 €         53.850,00 €
Superfície terrassa 51,80 m² 100,00 €         5.180,00 €

PL. CINQUENA 225.660,00 €
Superfície reformada 440,80 m² 500,00 €         220.400,00 €
Superfície terrassa 52,60 m² 100,00 €         5.260,00 €

PL. SISENA 469.590,00 €
Superfície ampliada 426,90 m² 1.100,00 €      469.590,00 €

1.377.415 €

PRESSUPOST

TOTAL (IGI INCLÒS)

SUPERFÍCIES AMPLIADES

ESPAIS ENJARDINATS

RECORREGUTS EVACUACIÓ

IDENTITAT DE CONJUNT
En la proposta, a part de millorar i 
ampliar la residència es vol donar 
una identitat de conjunt als dife-
rents edificis que formen l’EENSM 
amb un criteri unitari dels materi-
als utilitzats, optimitzar les circu-
lacions i establir el pati entre edi-
ficis com a un espai d’interrelació i 
vertebrador.

EL PATI, UN ESPAI CENTRAL
Un atri verd articularà en el seu 
perímetre circulacions que con-
necten el programa dels diferents 
edificis. Les terrasses dels diferents 
programes s’obren cap al pati esta-
blint una interrelació entre usuaris. 
La vegetació i enjardinament per-
metran crear un ambient acollidor 
per a les persones, no solament 
a l’atri sinó aprofitant les diferents 
terrasses i coberta.

SUPERFÍCIES ÚTILS PER DEPENDÈNCIES

COBERTA

PLANTA SISENA

PLANTA CINQUENA

PLANTA QUARTA

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

Secció per l’atri e.1/400Alçat Roureda Tapda e.1/400

1er. PREMI       GERARD VECIANA I LLUÍS GINJAUME
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VV
REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
       DE L'ESCOLA ESPECIALITZADA
     NOSTRA SENYORA DE MERITXELL

V E R DE R D

Planta baixa     Usos Comuns

Planta Primera  Perfil d'usuaris autònoms (homes) Planta Segona  Perfil d'usuaris autònoms (dones)

Llar - Calidesa - Sociabilitat - Recreació Confort - Intimitat - Autonomia Il.luminació - Protecció -Seguretat  - Vegetació - Benestar - Sostenibilitat - Qualitat de Vida

Planta -1          Perfil d'usuaris assistits i semiassistits

Proposta de desenvolupament del projecte en dues fases.

Pl. usuaris perfil autònom (dones)

Pla. usuaris perfil autònom (homes)

Pl. administració i serveis comuns

Pl. usuaris perfil assistits i semiassistits

Planta piscina-bugaderia

Planta Segona. Planta Primera. Planta -1. Perfil usuaris assistits i semiassistits.

Zona Habitacions 

Sup. construida: 725,00 m2

Sala de Centre de dia

Planta Baixa. Planta usos comuns. 
Sup. construida: 708,00 m2

Zona administració

Zona menjador-cuinaj

Planta Segona. Planta perfil usuaris autònoms (dones). 
Sup. construida: 553,00 m2

5,50 m2
Habitacions dobles 20,00 m2

 4,00 m2
Banys compartits 6,00 m2

Banys individuals

Magatzem

2-
3-

5-
4-

Habitacions individuals 14,00 m2

6-

1- Zona de convivència 67,00 m2

18,00 m2Terrassa (o sala fumadors) 7-
38,00 m2Terrassa8-
14,00 m2Taller programa de vida 9-

Perfil autònoms

39,00 m2Galeria10-

Planta Primera. Planta perfil usuaris autònoms (homes)
Sup. construida: 553,00 m2

5,50 m2
Habitacions dobles 20,00 m2

 4,00 m2
Banys compartits 6,00 m2

Banys individuals

Magatzem

2-
3-

5-
4-

Habitacions individuals 14,00 m2

6-

1- Zona de convivència 67,00 m2

18,00 m2Sala fumadors (o terrassa)7-
38,00 m2Terrassa8-

Perfil autònoms

39,00 m2Galeria9-

Planta Baixa. Planta usos comuns. 

Zones comunes
10-
11-

 Recepció                      

Sup. construida: 708,00 m2

18,50 m2
 Despatx Direcció 17,60 m2
 Despatx Equip educatiu 26,00 m2

20,00 m2

Menjador 1 i 2 120,00 m2

5,00 m2
Cuina 48,00 m2

Zona administració

Sala de reunions

Cambra frigorífica

1-
2-
3-
4-

7-
6-

Magatzem 10,00 m2
8-

Sala visites familiars
Sala fosca
Bany

23,00 m2

6,00 m2
13,00 m2

Zona menjador-cuina

Espais exteriors
15-
16-

Terrassa
Porxo

124,00 m2
32,00 m2

Magatzem 10,00 m2
12-

29,50 m2Office-vestidors5-

9-

13-
Sala escombraries 4,00 m214-

17- Galeria 39,00 m2
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Planta -1. Perfil usuaris assistits i semiassistits.

Zona Habitacions 
7-
8-
9-

Espai amb llits mecanitzats

Sup. construida: 725,00 m2

Zona de menjador
Sala de convivència  135,00 m2

 73,00 m2
Despatx infermeria  21,00 m2

 20,50 m2
Magatzem infermeria  37,00 m2

Sala de Centre de dia

Despatx Mèdic

Magatzem

1-

2-
3-

5-
4-

10-

Habitacions compartides
Habitacions individuals

Banys compartits. Zona Banyera
Banys compartits

 17,00 m2

 5,00 m2
 10,00 m2

 34,00 m2

Bany  5,00 m2

6-

Espais exteriors
11-
12-
13-

Terrassa

Terrassa lateral esquerra
Terrassa lateral dreta

 52,00 m2
 107,00 m2
 20,00 m2

2

1
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Adequació al Programa Funcional

El projecte s'organitza reformant el interior
de quatre de les plantes de l'edifici actual,
adaptant-lo als requeriments actuals.
Distribució per plantes:
Plantes -1, en aquesta planta s'ha
conseguit reunir el programa que respont a
les necessitats dels usuaris de perfil
assistit i semiassistit, concentrant la zona
de dormitoris amb el centre de dia i sala de
convivència, els serveis de salut i el pati
exterior.
Planta baixa: planta d'accés directament
des de l'exterior. Planta de transició entre
les zones dels usuaris de diferents perfils,
on s'ubicaran tots els serveis comuns
(recepció, administració, cuina-menjador,
pati, espais de convivència etc).
Planta primera i segona: destinada als
usuaris de perfil autònom. Aquesta planta
s'ha tractat com una llar ubicant els
dormitoris, sales de convivència amb
sortida directa a les terrasses-porxo.
Creant diferents espais (la sala, la
terrassa-hivernacle, el porxo) que els
permeti la màxima intimitat entre ells i
alhora també siguint els espais socials.
Per millorar la independència entre homes i
dones es proposa donar una planta a
cadascun d'ells.

Objectius del projecte de reforma:
Funcionalitat programàtica-
Accesibilitat Universal- Mobilitat-
Confort- Calidesa- Seguretat-
Intimitat-

Funcionalitat programàtica:
organització dels espais per zones o
àrees en funció de les necessitats
dels usuaris (perfil autònoms- perfil
assistits i semiassistits) i del personal
del centre.
Accesibilitat universal: circulacions a
nivell, rampes, escales adaptades,
dos ascensors pels itineraris amb
escala.
Mobilitat: portes adaptades,
passadissos adaptats (baranes, etc)
localizació/comunicació dels espais
comuns (sales de convivència, nuclis
de banys, etc).
Confort / calidesa/ Vegetació: qualitat
de vida i benestar dels usuaris,
entenent la residència com la seva
llar, s'ha vinculant  aquest concepte
de casa/llar als disseny dels diferents
espais tant interiors com exteriors.

Imatge arquitectònica:

L'imatge de la façana, com
l'esquema funcional s'ha adaptat
a les condicions espaials i
volumètriques prefixades per
l'edifici existent. En la façana ppal
s'ha optat per refuncionalitzar la
sortida d' emergència i la
implantació d'una galeria exterior
conformada per patalles
vegetales que a més de constituir
elements de seguretat donen una
imatge de benestar i aspecte de
llar. Aquest element es repeteix
en la façana posterior configurant
un porxo i pèrgola en planta
baixa, que permet la filtració de la
llum i crea diferents espais i
sensacions en aquell lloc destinat
a la zona de convivència. En les
plantes primera i segona  es
planteja una galeria i terrassa
amb els mateixos elements,
pantalla vegetal, elements
horizontals i verticals de fusta i
s'introdueix el vidre aportant
seguretat i confort.

Sortides emergència

Circulacions
Comunicacions verticals

Sortides emergència

Circulacions
Comunicacions verticals

Sortides emergència

Circulacions
Comunicacions verticalsSortides emergència

Circulacions
Comunicacions verticals

Accessos i Comunicacións

Es manté la posició  del nucli vertical
actual, central en l'edifici i es millora:
- L'escala: es proposa una escala
adaptada i il.luminada a travès d'un
lluernari-exhutori en coberta, de
dimensiona tant amplies com l'escala
mateixa.
- Ascensor: es manté l'ascensor actual i
se'n afegeix un altre per que l'itinerari
practicable i de seguretat sigui més
accessible.

Circulacions horitzontals: es repeteix en
totes les plantes el esquema en U, amb
passadissos adaptats, que resol la
circulació interior com les evacuacions.
Degut a la mobilitat dels usuaris dels
perfils assistis i semiassistits s'han
plantejat rampes que comuniquen
directament a l'exterior: des de la planta -1
a la planta baixa  i des de la planta -1 al
pati exterior de l'escola Meritxell.

En la façana ppal s'ha optat per
refuncionalitzar  la sortida d' emergència
(amb una escala adaptada) i la implantació
d'una galeria exterior que es comunica en
cada planta amb les circulacions
horitzontals.

Estructura/ Manteniment/ Sostenibilitat

Pantalla vegetal:  La Vegetació com a element de
benestar Arquitectònic, que influeix directament en
l'estat d'ànim de les persones.
Segons es comenta en diversos estudis, un espai
vegetal ajuda a millorar l'estat psíquic de les
persones, estimula el ús dels sentits (olors, textures,
colors), aporta espais de socialització i aconsegueix
disminuir notablement el estrès.
Les pantalles vegetals responent tecnològicament a
una millor eficiència energètica i de regeneració
ambiental, proporcionant beneficis econòmics i
mediambientals i permeten la regulació de la llum.
Realitzada amb cordes vegetals i enredaderes de
fulla caduca.

La gran lluminositat és un altre factor que influeix en
l'estat de benestar dels usuaris. En les zones de
convivència s'ha prioritzat aquest aspecte.

Per tal d'aconseguir la Calidesa, el Confort  i l'
Estalvi energètic s'han utilitzat materials nobles com
seria la fusta.
Es milloraria l'aïllament tèrmic de l'edific a travès de
l'actuació des de les façanes ( tant en la part opaca
com en les obertures).
Acabats de façana amb materials estables i de baix
manteniment.

La presència de pèrgoles, porxos i lames ens
permet de regular l'entrada de llum.

Quadre de Superfícies Construïdes

Planta -1 725,00 m2
Planta 0 708,00 m2
Planta 1 553,00 m2
Planta 2 553,00 m2
Exteriors (aterrassaments, 214,00 m2
rampes i zona accès).

TOTAL 2.753,00 m2

Pressupost estimatiu

Arquitectura (tancaments, 1.760.000,00 €
divisions, acabats, tractament
exterior i enderroc)
Embelliment i millora energètica
de la façana
Modificació de la fusteria exterior
Instal.lacions  560.000,00 €
Estructura  480.000,00 €

TOTAL Cost estimatiu 2.800.000,00 €

Pressupost estimatiu (fase primera)

Arquitectura (tancaments,        1.040.000,00 €
divisions, acabats,
tractament exterior i enderroc)
Instal.lacions 290.000,00 €
Estructura 320.000,00 €

TOTAL Cost estimatiu         1.650.000,00 €

Proposta de desenvolupament en dues fases:

Una vegada analitzat l'edifici actual en funció del
programa requerit en aquest concurs, ens sembla
que la part on hi ha més mancances és en la
referida al perfil d'usuaris assistits i semiassitits,
(problemes: accessibilitat, mobilitat, menjador,
allunyania del centre de dia...).
En el cas que hi hagi una limitació pressupostaria,
es podria plantejar la realització en una primera fase
de la reforma de les plantes -1 i planta baixa i
posteriorment en una segona fase l'adquació de les
plante 1 i 2 destinades als usuaris de perfil
autònom.

La implicació d'aquesta divisió en el temps seria la
no reforma del nucli vertical proposada en el
projecte global. Per tal de mantenir la funcionalitat i
accessibilitat requerida es proposa situar el segon
ascensor en el exterior al costat de l'escala
d'emergència.

ESTHER PASCAL
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