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MIQUEL ALBÓS
EL·LIPSIS 10
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LLUM 14
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PLANTA COBERTA e 1:150
28,55 m²
79,13 m²

COMUNICACIONS
MAQUINARIA INSTAL·LACIONS

TC
MI

ÀREA TÈCNICA
MI

RESUM SUPERFÍCIES

TC

SUP. CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA

253,53 m²

SUP. CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA

326,53 m²

SUP. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI

311,22 m²

TOTAL

891,28 m²

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT
ACCÈS PERSONAL
CIRCUIT PERSONAL

E:1/1000

MEMÒRIA DE L'ADÉU
L'ENTORN I L'ENCAIX URBÀ,

PLANTA PRIMERA e 1:150

L'edifici s'implanta en un entorn urbà heterogeni, construït per afegits, en un parcel.la de forma trapezoïdal entre dos vials rodats força transitats per
la presencia de l'hospital, amb un desnivell entre els dos vials que el farà mig soterrat en la banda nord. Com creem doncs un edifici públic, però a l'hora
íntim en un entorn com aquest? En primer lloc ens separem del vial augmentant la vorera de 1 a 2m tot el llarg, i interposem un primer cos construït en
planta baixa que acull la placeta porxada a Oest en la part més ampla, la recepció general i el vestíbul i l'escala publica que actuen d'espai tap, un filtre de
vistes i soroll entre carrer i les estances més intimes. Aquest filtre es desenvolupa longitudinalment al llarg de la façana principal. Sobre aquest primer
volum adossem en perpendicular el cos principal, dues plantes amb dues sales de vetlla per planta de forma regular precedides d'un hall obert sobre un
pati de llums interior que resulta de la transformació de l'espai residual en cunya entre el vial superior i l'edifici en un jardí. Corona l'edifici per la banda
nord un volum tancat però sense cobrir destinat a acollir les instal·lacions de l'edifici. Així l'edifici creix amb el terreny per graons, integrant-se naturalment
a la topografia. Per poder connectar correctament l'edifici amb l'església i el centre d'Escaldes ampliarem la vorera actual tot el llarg del via d'accés 1m,
també desviarem per ampliació lateral el vial de baixada al soterrani, i crearem una passera de 3m d'ample separada de l'església . Obtindrem així una
continuïtat en l'espai obert cap a la clínica i un doble accés al tanatori: per la banda Est per aquesta passera davant l'església i per la banda Oest per la
placeta porxada enjardinada, entrada principal per la existència de l'aparcament del Falgueró i la disposició de zona de càrrega i descàrrega al davant.
L'edifici no només s'implanta sinó que millora la qualitat i connectivitat de l'espai circundant.

SERVEIS COMUNS

SH
SV
CC

HALL / SALA D'ESPERA
SERVEIS ADAPTATS(2UT)
COMUNICACIONS

VETLLATORI

SP
SD
PS

SALA PRINCIPAL (2UT)
SALA DIFUNT (2UT)
PATI INTERIOR (2UT)

ÀREA TÈCNICA

TC
IN

COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS

SP

IN
PS

SD
SV

61,36 m²
7,32 m²
14,85 m²
49,26 m²
20,38 m²
11,94 m²
28,55 m²
1,93 m²

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

TC

ACCÈS DIFUNT

La materialitat del projecte: hem apostat per la realització d'un edifici de forma moderna però que remeti en els seus materials a la nostra vida com a
Andorrans, uns materials neutres en la seva expressió i color que no vulguin destacar per sobre de la resta de construccions envoltants: la pedra de
pissarra que revesteix els petits nuclis interiors contrasta amb l'acer Corten, en una imatge de forja clàssica en grans costelles estructurals, envoltats de
natura, en els jardins i places publiques enjardinats amb espècies autòctones, però també en la coberta, que proposem plana i enjardinada sent
conscients que constitueix la 5ª façana de l'edifici i serà el paisatge de les habitacions de l'hospital.

CIRCUIT DIFUNT ENTRADA
CIRCUIT DIFUNT SORTIDA

SV
SH

ACCÈS FAMILIARS
CIRCUIT FAMILIARS

SD
PS

SP

CC

EL RECORREGUT DEL COMIAT:

Accedim des de la banda Oest, on la parcel.la continua estirant-se en un espai enjardinat que va resseguint el vial del Falgueró des de l'encreuament
entre els dos vials i penetrant fins i tot dins l'edifici. En aquesta banda el gir del carrer permet obrir una placeta porxada ben proporcionada, mig
descoberta, mig coberta per una porxada de costelles d'acer i vidre, és l'espai de trobada, de comentari lliure, de parlar encara en un to fort. Des de la
porxada perceben el patí interior a través de la reixa però no podem veure més enllà. Entrem a la vestíbul general, és un espai cúbic que culmina en una
recepció dins un volum de pissarra. L'espai és clar i a través de les costelles d'acer i vidre encara veiem el carrer. A mà esquerra l'escala filtra el pas cap
una zona més intima i mostra el doble espai a través d'un buit superior que il·lumina el fons del vestíbul. En aquest punt, ja sabent la sala a visitar, passem
a un grau d'intimitat superior, agafem el passadís o l'escala per arribar al hall secundari que serveix les dues sales de planta, un espai per parlar en un to
ja més baixa però encara normal assegut en un dels sofàs mirant cap a al gran jardí interior. És el punt de creuament dels arribants i els sortints, la zona de
comentari sense destorbar els familiar que esperant dins la sala de vetlla. Disposa aquest hall de 2 serveis adaptats per homes i dones en la part central i
de l'accés a les sales de vetlla en els extrems.

PLANTA BAIXA e 1:150
SERVEIS COMUNS
SP

IN
PS

SD
SV

La sala de vetlla continua el recorregut, aprofundim en la intimitat, es fa més silenci, la llum és més tènue, en entrar el primer que percebem és el
patí de llums interior revestit de marbre blanc i pissarra més petit i íntim, un petit vestíbul abans d'arribar a la sala principal on esperen els familiars per
rebre el condol dels visitants. La sala, és càlida, la fusta de les parets i la il·luminació indirecta i ben distribuïda ens fan sentir com a casa, uns sofàs tot el
llarg de la paret principal permeten el descans dels familiars i guien els passos cap al final de la sala on, en un sala pròpia ens espera el difunt. La sala del
túmul és un cub revestit de fusta interiorment, il·luminada a través d'una obertura glassejada sobre el pati de llums dona una llum natural un grau més
tènue a la sala. És el grau màxim d'intimitat, el moment de recollir-se per dir Adéu. De sortida fem el recorregut invers, però aquest cop en arribar a
recepció sortim cap a l'est, cap a l'església de la clínica on es celebrarà avui una missa de comiat.

TC

SV

RV
AD
SH
SC
SV
CC

RECEPCIÓ / VESTÍBUL
ADMINSTRACIÓ
HALL / SALA D'ESPERA
CAFE / SNACK
SERVEIS ADAPTATS(2UT)
COMUNICACIONS

44,38 m²
15,75 m²
61,36 m²
6,57 m²
7,32 m²
21,63 m²
49,26 m²
20,38 m²
11,94 m²

VETLLATORI

SP
SD
PS

SALA PRINCIPAL (2UT)
SALA DIFUNT (2UT)
PATI INTERIOR (2UT)

ÀREA TÈCNICA

TC
IN

COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS

28,55 m²
1,93 m²

ÀREA EXTERIOR

JI

JARDI INTERIOR

PX

PLAÇA PORXADA

58,53 m²
48,26 m²

CE

COMUNICACIÓ ESGLESIA

SH
SD

EL RECORREGUT DEL DIFUNT:

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

PS

L'arribada es fa en ambulància o cotxe fúnebre a través del vial d'accés al soterrani de l'edifici, al moll de descàrrega per a dos vehicles i per
l'entrada situada la banda oest de la parcel·la, allunyada de les mirades indiscretes. Un ampli corredor travessa en diagonal el soterrani dividint clarament
les sales mèdiques de la part de tanatopràxia reservada a les funeràries.

ACCÈS DIFUNT

SP

SALA
DE
VETLLA

CIRCUIT DIFUNT ENTRADA
CIRCUIT DIFUNT SORTIDA

JI

Mentrestant els familiars arribats ja sigui del vial o ja sigui des de la recepció de planta baixa complimenten el tràmit en el despatx de la banda Est,
on disposen d'un servei adaptat que compartiran amb les funeràries.

ACCÈS FAMILIARS
CIRCUIT FAMILIARS

El difunt passa a la sala d'autòpsies, l'entrada a la qual s'ha disposat de manera que no hi hagi en cap moment vista directa des del corredor de
l'interior. La sala d'autòpsies disposa de dues sales auxiliars, un magatzem i una sala intermitja a banda i banda. Els metges es poden preparar als
vestuaris situats prop de l'entrada i d'ús exclusiu pel personal del SAAS. Un cop feta l'autòpsia, passa a la sala de conservació i neveres, des d'aquí anirà a
tanatopràxia per la zona reservada a les funeràries abans de pujar cap a les sales del túmul amb l'ascensor hospitalari. En arribar a les plantes superiors,
trobarà un espai ampli on maniobrar i des d'on els funeraris l'acompanyaran cap a la sala del túmul. El disseny proposat evita el habituals passadissos en
planta, limitant els costos i facilitant els transports interiors. Els circuits del difunt i dels familiars estan sempre separats però en cas de necessitat els
funeraris disposen d'una sortida a cada planta a través dels vestíbuls dels banys per anar a la zona de sales de vetlla. Un cop passada la vetlla, el difunt és
retirat i pot agafar el camí de sortida cap al cotxe fúnebre situat al moll de planta soterrani (sense creuar cap zona mèdica) o pot sortir per l'accés de planta
baixa directament a la capella de l'hospital per rebre la missa funerària. Aquest accés connecta el vestíbul tècnic de planta baixa amb el fons de l'església,
de forma que no fan falta moviments amb cotxe fúnebre per portar el difunt a l'església del costat. En tot moment els circuits de familiars i difunt han estat
separats i la dignitat del difunt preservada de mirades exteriors.

CC

SC

SALA
DIFUNT

ACCÈS
PLANTA SOT.

CE

CONNEXIÓ
ESGLESIA

HALL
SALA
DIFUNT
SALA
DE
VETLLA

RV

ASCENSOR
PÚBLIC

PX

ACCÈS
PLANTA 1º

AD
ACCÈS
DESDE PLAÇA

SORTIDA CAP A
ESGLESIA

RECEPCIÓ
VESTIBUL

UN DISSENY SIMPLE I EFICIENT

L'edifici està dissenyat de forma racional, línies simples, clares, un disseny senzill d'entendre i executar amb mitjans industrialitzats comuns. Una
estructura simple de lloses prefabricades pretesades de formigó suportades per un entramat de pilars d'acer Corten que actuen d'element estructural,
ajuden a regular la vista sobre els espais i serveixen de suport d'una façana tipus mur cortina de fusta interior amb vidre triple, molt simple, molt durable,
molt aïllant. Uns espais vidriats fàcils de mantenir en ser totalment accessibles des de la planta corresponent i no necessitar cap element exterior per ser
netejats. En les zones més tancades apostem per una façana ventilada de pissarra de 4cm de gruix, amb 15-20cm d'aïllament intermig. Finalment el
conjunt es cobreix amb unes cobertes enjardinades amb arbustos autòctons, que donen inèrcia a l'edifici millorant el seu comportament tèrmic i
higromètric a l'hora que construeixen un paisatge tridimensional per l'hospital, contribueixen a la neteja de l'aire i a evitar l'efecte impermeabilitzant de
l'edifici sobre el medi. El conjunt esta dissenyat per a complir els valors objectiu del reglament energètic. A l'interior materials simples: granits polits o
terratzo in situ en els terres de color clars combinen amb aplacats de fusta de pi tractada amb vernissos incolors naturals a les parets, pissarra i algun
esquitx de marbre recompost tipus neolith a les parets. Les estances mèdiques respectaran l'acabat i necessitats del SAAS i dels reglaments sanitaris

PLANTA SOTERRANI e 1:150
SERVEIS COMUNS

RESUM ECONÒMIC
54.000,00
115.000,00
444.000,00
212.000,00
292.000,00
351.000,00
65.000,00
180.000,00

SN

Plaques fotovoltaiques: Retroalimenta els
circuits de climatització aportant part de
l'energia elèctrica necessaria al seu
funcionament

TC

Unitat Aerotèrmia: bomba de calor.

CLIMATITZADORS EXTERIORS.
FILTRATGE I REGULACIÓ HIDGROMÈTRICA PER
A SALES GRANS I SALES MÈDIQUES

Captadors solars tèrmics - Escalfament
aigua calenta sanitària i recolzament per
a la calefacció.

SALA D'AUTOPSIES
SALA INTERMITJA
MAGATZEM AUTOPSIA
VESTUARIS PERSONAL (2UT)

54,41 m²
10,65 m²
10,01 m²
24,02 m²

ÀREA FUNERARIA

ST
MT

SALA TANATOPRAXIA
MAGATZEM TANATOPRAXIA

27,11 m²
7,74 m²

ÀREA CONSERVACIÓ

SN

SALA NEVERES I CONGELADOR

39,04 m²

ÀREA TÈCNICA

TC
TI
TF
MN

COMUNICACIONS

49,04 m²
3,10 m²
2,85 m²
4,70 m²

ACS consum

ÀREA EXTERIOR

SI

INSTAL·LACIONS QUADRES
INSTAL·LACIONS FEDA
MAGATZEM NETEJA

MD

MOLL DE DESCÀRREGA

Aire nou

Aire viciat

Aire viciat

ST

MT

COMUNICACIONS VERTICALS

+ SISTEMES CONSTRUCTIUS GARANTITS

CIRCUIT FAMILIARS

ULTRA LOW ENERGY BUILDING
O EDIFICI DE CONSUM ENERGÈTIC 0

Aire nou

TC

+ MÀXIM AÏLLAMENT

+ SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA

Renovació d'aire de sales de vetlla
a través de recuperador de calor en
sostre dels banys. 75% menys de
despesa per escalfar l'aire de
renovació.

4,21 m²
8,97 m²

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT
VP

A

CONSERVACIÓ

ACCÈS DIFUNT

+ EFICIÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS

RENOVACIÓ D'AIRE A TRAVÉS DE
RECUPERADORS DE CALOR I
FREE COOLING A L'ESTIU

SC

VP
TF

RD

CC

TI

CIRCUIT DIFUNT ENTRADA
CIRCUIT DIFUNT SORTIDA
AUTOPSIA

ACCÈS SALES
DE VETLLA

MD

TANATOPRAXIA

<6 Kg CO2/m2

B

Dipòsit inercia
calefacció

C

SPLIT SOSTRE

E

SALES DE VETLLA
SALES GRANS I MÈDIQUES

F
G

Conversors i gestió energètica

CLIMATITZACIÓ PER CONDUCTES I
REIXES INTERIORS
Sistema de gestió energètic.

1er. PREMI

ASCENSOR
PÚBLIC

RECEPCIÓ
DESPATX

D

Circuit Aire Acondicionat

INTERIOR EDIFICI

INSTAL.L.ACIÓ EN COBERTA

SA
SI
MA
VP

DISSENY REGULAR
+ APROFITAMENT LLUM NATURAL

FRANJA DE LOCALS D'INSTAL.LACIONS

ÀREA MÈDICA

MN

SA

El projecte es recolza energèticament en unes instal·lacions situades en l'espai de coberta habilitat a tal efecte. Es proposa un sistema d'aerotèrmia,
actualment un dels sistemes més econòmics del mercat per a la generació d'energia de calefacció i aire acondicionat, i que garanteixen el confort i la salut
dels usuaris de l'edifici. Les sales mèdiques disposaran del seu sistema de filtratge específic. Per tal de minimitzar els consums i maximitzar l'autonomia
energètica de l'edifici es proposa la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques que alimentaran parcialment l'edifici integrades en la part
tècnica de la coberta
.
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SERVEI ADAPTAT
COMUNICACIONS

*EL TERMINI D'EXECUCIÓ PREVIST ES DE
15 MESOS
*VALORACIÓ ESTIMATIVA A NIVELL
D'ESTUDI BASADA EN PREU DE
CONSTRUCCIÓ
D'OBRES
SIMILARS
REALITZADES EN TERMINI DE 3 ANYS
ANTERIORS A LA PRESENTACIÓ DE
L'ESTUDI.

1.713.000,00
77.085,00
1.790.085,00

TOTAL VALORACIÓ
I.G.I. 4,5%
TOTAL

Circuit calefacció

RECEPCIÓ / DESPATX

SC
CC

MA

01 - TREBALLS PREVIS I SEGURETAT
02 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
03 - FONAMENTS ,MURS, ESTRUCTURA I COBERTA
04 - TANCAMENTS, REVESTIMENTS I PAVIMENTS INTERIORS
05- FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES
07 - ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ, LAMPISTERIA I ASCENSORS
08 - EQUIPAMENT DIVERS
09 - URBANITZACIÓ I AJARDINAMENT

17,36 m²

RD

MOLL ARRIBADA /
SORTIDA DIFUNT

ACCÈS
DESDE CARRER

Emisions de CO2 mínimes

JOSEP TRAVÉ

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

FAÇANA SUD-EST
E:1/150

FAÇANA SUD-OEST
E:1/150

SALA PRINCIPAL VETLLA

SECCIÓ LONGITUDINAL
E:1/150

HALL / SALA D'ESPERA

FAÇANA NORD-EST
E:1/150

VESTIBUL I RECEPCIÓ

ONSERVACIÓ

ÈS SALES
VETLLA

ANATOPRAXIA

ASCENSOR
PÚBLIC

CONSTRUCCIÓ DEL TANATORI NACIONAL
I SALES DE VETLLA COMUNALS

ACCÈS
DESDE CARRER

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

1er. PREMI

ADÉU
JOSEP TRAVÉ
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1 LA PROCESSÓ VA PER DINS
TANATORI NACIONAL I SALA DE VETLLES COMUNAL

1 CONCEPTE

MIRAR L’INTERIOR_ La parcel·la on es construirà el Tanatori Nacional i Sala
de Vetlles Comunal té un entorn complex: limita amb vialitat a diferents nivells, la gran façana de l’hospital que tapa, la capella a tocar, la rampa d’accés per vehicles..., per tant, donat l’ús que tindrà l’edifici s’ha plantejat un
edifici que mira cap a dins. Així s’opta per ocupar la totalitat de la parceŀla
per tal de buidar l’interior amb un gran pati que organitzi el funcionament
de l’edifici.

Circulacions morts

2 PROGRAMA I SUPERFÍCIES
PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIES PLANTA PRIMERA
Zona d’espera i pas
168,91 m2
Serveis higiènics
21,74 m2
Sala de Vetlla 2
40,48 m2
Sala de Vetlla 3
40,75 m2
Sala de Vetlla 4
59,79 m2
Distribuïdor i magatzem
22,98 m2

UN PATI AMB ÀNIMA_ Un espai de circulació amb diferents zones d’estar
s’organitza al voltant del pati en planta baixa i primera, es tracta d’una zona
de repòs en relació amb la natura del pati central. Un cercle de natura i llum
que permetrà l’esbargiment de les persones que venen a vetllar el difunt i
on s’abstrauran de l’exterior.
En planta soterrània, s’aprofita l’espai circular que ocupa el pati per fer un
espai de maniobra pels vehicles i es permet el pas de la llum natural a través d’unes claraboies.
MATERIALITAT SÒBRIA_ S’opta per la autenticitat dels materials, tant en
l’interior com l’exterior. S’ha plantejat l’edifici amb un exterior de pedra de
granit buixardat aconseguint l’aparença d’un gran bloc de pedra que s’aïlla
de l’exterior per aconseguir la pau interior. Així es reinterpreta una tradició
representativa en l’arquitectura del país i en concret a la parròquia d’Escaldes-Engordany com l’arquitectura del granit, però utilitzant un aparell
més actual amb poca junta i molta textura per donar una aparença molt
massiva a l’edifici.
L’interior, en canvi, contrasta per la calidesa amb la que acull les persones
amb fusta i llum.

privats

TOTAL S. ÚTIL

26,15 m2
7,27 m2
7,11 m2
395,18 m2

TOTAL S. CONSTRUÏDA

384,00m2

Pas privat
Circulació vertical pública
Circulació vertical privada

ESQUEMA CIRCULACIONS S1
2.50

PLANTA BAIXA

SUPERFÍCIES PLANTA BAIXA
Hall distribuïdor i tallafred
40,06 m2
Recepció despatx
16,30 m2
Serveis higiènics
20,84 m2
Zona d’espera i pas
67,25 m2
Sala de Vetlla 1 (amb posibil- 64,01 m2
itat de més d’un túmul)

24,74 m2

Pas privat

8,22 m2
7,27 m2
7,11 m2
69,41 m2

Circulació vertical privada
Pati central

19.65 m²

CA

NEVERES I CONGELADORS
40.37 m²

2.50

ÀREA INTERCANVI

Distribuïdor i magatzem
privats
Circulació vertical pública

TOTAL S. ÚTIL

325,21 m2

TOTAL S. CONSTRUÏDA

389,02 m2

Plaça d’accés

109,22 m2

12.09 m²

ACCÉS DISTRIBUÏDOR

19.81 m²

MOLL DE CÀRREGA
I DESCÀRREGA
85.46 m²

PAS INTERMITG

8.53 m²

m

1.50
1.50

AUTÒPSIES
54.36 m²
MOLL DE CÀRREGA
I DESCÀRREGA HOSPITAL

VESTUARIS
I SERVEIS

m

26.32 m²

7,3
m

SUPERFÍCIES PLANTA SOTERRANI
Moll de càrrega i descàrrega
85,46 m2
Zona aparcament i vial
Recepció / despatx
16,81 m2
Hall distribuïdor
19,81 m2
Pas intermitg llits
8,53 m2
Sala d’Autòpsies
54,36 m2
Magatzem formol
10,01 m2
Sala intermitja
12,16 m2
Vestuaris i serveis
26,32 m2
Sala neveres i congeladors
40,37 m2
(ampliable fins 24 unitats)
Àrea intercanvi
Sala Tanatopràxia i magatzem
Distribuïdor i sortida fèretre
Pas exterior per treballadors
Circulació vertical privada
TOTAL S. CONSTRUÏDA

BLOC DE PEDRA AMB EL COR VEGETAL
Edifici que s’aïlla de l’entorn amb un interior
acollidor que permet el recolliment i el dol
dels familiars.

m

4,3

16.81 m²

PLANTA SOTERRANI

TOTAL S. ÚTIL

BUIDAT
Es buida el centre de l’edifici amb un pati
que organitza el programa amb llum natural.
Es genera un espai d’accés per acollir als familiars amb una petita plaça, un gran porxo
i espai d’aparcament puntual per als cotxes
oficials.
Una gran plaça no és necessària ja que davant hi ha la de l’hospital amb més sol i vistes que també pot ser utilitzada pels usuaris
del tanatori per la seva proximitat.

RECEPCIÓ
DESPATX

4,3

ENTORN
La parceŀla no té vistes degut a la proximitat
de la gran façana de l’hospital, vials a diferents nivells i proximitat de la capella.

LLA

PE

DISTRIBUÏDOR

TANATOPRÀXIA I MAGATZEM
30.03 m²

7,3

OCUPACIÓ TOTAL DE LA PARCEĿLA
Per organitzar el programa s’ocupa la totalitat de la parceŀla en dos nivells i un soterrani.

Circulació personal

6 PLANTES I CIRCULACIONS

12,09 m2
30,03 m2
19,65 m2
21,91 m2
7,11 m2
364,62m2
490,65m2

SALA INTERMITJA

12.16 m²

MAGATZEM

10.01 m²

AL

IT

SP

HO

4 PRESSUPOST ESTIMATIU
PLANTA SOTERRANI E. 1/150

1.148,82m2 construits x 1.566€/m2 = 1.799.052€ (IGI inclòs)

5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MANTENIMENT
- façana de granit, no té manteniment i ben aïllada
tèrmicament.
- llum natural a través de pati
- pous de llum natural en soterrani
- ventilació creuada natural pel pati central
- pous de llum en coberta en l’espai del túmul

PORXO D’ACCÉS PER ACOLLIR ALS FAMILIARS ELS DIES MÉS FREDS. UNA CONSTEL·LACIÓ DE FORATS PERFORA EL GRANIT PER IL·LUMINAR L’INTERIOR I MANTENINT LA PRIVACITAT.
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Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

ulacions morts

2 LA PROCESSÓ VA PER DINS
TANATORI NACIONAL I SALA DE VETLLES COMUNAL

ulació personal

ACIONS S1

Circulacions morts

Circulacions morts

Circulació vius

Circulació vius

ESQUEMA CIRCULACIONS P1

ESQUEMA CIRCULACIONS PB
2.50

2.50

DISTRIBUÏDOR I MAGATZEM

24.74 m²

LLA

2.50

PE

DISTRIBUÏDOR I MAGATZEM
24.74 m²

CA

LLA

PE

CA

CARRER DEL FALGUERÓ

PAS
PRIVAT
8.22 m²

SALA DE VETLLA 1
64.01 m²

ZONA D'ESPERA I PAS
67.25 m²

SALA DE VETLLA 3
40.19 m²

SALA DE VETLLA 2
40.02 m²

PATI DESCOBERT
69.41 m²

PAS
PRIVAT

SERVEIS
20.84 m²

SERVEIS

21.74 m²

25.99 m²

RECEPCIÓ
DESPATX
16.30 m²

1.50

1.50
2.50

ZONA D'ESPERA
I PAS

HALL DISTRIBUÏDOR
31.22 m²

1.50

TALLAFRED
8.84 m²

168.91 m2

1.50

1.50

PLAÇA D'ACCÉS
109.22 m²

S

ER

L
DE

S
LL

CA

ES

SALA DE VETLLA 4
58.80 m²

S

RR

CA

ER

L
DE

S

LL

CA

ES

RR

CA
AL

IT

SP

HO

PLANTA BAIXA E. 1/150

AL

IT

SP

HO

PLANTA PRIMERA

E. 1/150

7 ALÇATS

ALÇAT SUD-ACCÉS

ALÇAT OEST-FALGUERÓ

INTERIORS ACOLLIDORS AMB LLUM I FUSTA AMB ZONES D’ESTAR I RECOLLIMENT AL VOLTANT DEL PATI AMB VEGETACIÓ.

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

2n. PREMI

LLUÍS GINJAUME

7

Lema: ESCLETXA DE LLUM
Títol: Construcció del tanatori nacional i sales de vetlla comunals

1/2

TANATORI NACIONAL D’ANDORRA
I SALES DE VETLLA COMUNALS

1

8

2

3

4

EL LLOC

ADAPTACIÓ A L’ENTORN

LLUM NATURAL

ESPAI PUBLIC

Ocupació de la totalitat de la parcel·la per aprofitar el màxim de
superfície edificable i encabir tot el programa

Volum compacte suavitzat mitjançant un joc de cobertes
inclinades per relacionar-se amb l’entorn i generar una nova
façana visible des de diferents punts de la zona.

Talls verticals que il·luminen amb llum natural totes les sales, i permeten
mantenir la privacitat i intimitat necessària per aquest edifici.

Una plaça pública recepciona l’entrada i conecta la ciutat amb
l’edifici. El verd de la natura entra a l’interior de l’edifici .

3er. PREMI
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Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

Lema: ESCLETXA DE LLUM
Títol: Construcció del tanatori nacional i sales de vetlla comunals

2/2

Vista interior_V1

8

Esquema circulacions

5.1
5.3

5.2

V2

La mort és un misteri.

8

6

“La grandesa de l’home és la immortalitat”. Plató

4
5.2

5.3

La immortalitat no és un concepte només religiós, també és un concepte
trascendetal, el cosmos, és el cercle vital de la natura.

5.1
8

S1

7

Planta Primera - P1

312,03m2

1 Distribuïdor

2

1

8,50m2

2 Zona de Descans

25.50m2

3 Lavabos

9.00m2

5 Vetllatori

45.50m2

4 Sala previa/Hall

3

55.25m2

5.1 Sala Principal

31.50m2

5.3 Espai per al difunt

9.50m2

5.2 Bany privat i guardaroba
6 Circulacions i espai funeraria

L’edifici, de base compacta, com una roca, parteix d’un volum massís que, igual
que les roques els hi passa amb el desgel, s’obra mitjançant unes escletxes per tal
d’esdevenir un nou volum, permeable i interior.
Aquest volum resultant, format per tres cossos principals, separats per patis de
llum interiors, en forma d’escletxa a la coberta, s’integra en l’entorn com una roca
que sobresurt lleugerament del terreny.
Aquest volum, pètri per definició, busca amb el material pètri homogeni de
façanes, coberta i paviment exterior no sobresortir en l’entorn pròxim, concepte
que especialment busca la proposta presentada, de manera que l’edifici sigui un
volum que interioritza l’espai, fent un paral·lelisme amb el programa que l’ocupa.

4.50m2

24.90m2

7 Instal·lacions

6.70m2

8 Patis de llum

43.30m2

7.1

7.3

7.2

10
5
6

7.2

7.3

7.1
10

397.85m

1 Espai exterior cobert

V1

43.14m

2

2 Pati exterior

1

3

2

lls
ls Esca
s C/ de
Accé

Planta Baixa - PB

S1

2

9

30.70m2

3 Recepció/Accés Principal
Despatx Administració

4

34.85m2

4 Lavabos

9.00m2

5 Espai Multifuncional

55.25m2

7 Vetllatori

45.50m2

7.1 Sala Principal

31.50m2

7.3 Espai per al difunt

9.50m2

7.2 Bany privat i guardaroba
8 Circulacions i espai funeraria

Accés de C/ Falgueró

4.50m2

24.90m2

9 Instal·lacions

6.70m2

10 Patis de llum

43.30m2

Accés a PS1 Hospital

11
10

13

9

8

7

4

4

5

6

4

1
S1

2

Planta Soterrani 1 - PS1 473.92m2
1 Aparcament/Moll de càrrega

139.00m2

3 Vestuari

24.80m2

5 Sala d’autòpsies

54.00m2

2 Recepció/Despatx

4 Distribuïdors/Controls accessos
6 Sala intermitja

33.00m2

52.00m2

29.00m2

8 Sala de neveres

18.00m2

9 Magatzem autòpsies

10.00m

2

10 Sala tanatopràxia

24.00m

12 Sala instal·lacions

14.20m2

Accés a PS1 Hospital

2

11 Magatzem tanatopràxia

Plantes escala 1/200

6.25m2

(+)
Espai i circulacions funeraria

Les façanes dels lluernaris zenitals (escletxes de les
cobertes), aprofiten la creació d’aquests grans lluernaris,
indispensables per aquesta tipologia d’edifici, per
convertir-se en uns grans coixins tèrmics que es
converteixen en una camara d’aire, de ventilació
mecànica forçada, que transformen l’envolvent de
l’edifici en un sistema d’alta eficiència energètica.

A nivell urbanístic es proposa subsituïr el paviment del vial que llinda amb l’edifici
amb un paviment pètri, des de l’encreuament del carrer del Falgueró fins al pas
de vianants davant de l’antiga clínica de Meritxell, de manera que hi hagi una gran
àrea d’espai amb preferència per a les persones, i que uneixi l’espai de la plaça
interior de l’hospital amb l’entrada principal del mateix.
Aquesta actuació es considera de gran importància, ja que dotarà d’un important
espai públic als usuaris de l’hospital, les sales de vetlla i veïns de la zona. La proposta
en cap moment vol peatonalitzar aquest tram de vial, sinó que es proposa una
estratègia urbanística que permet tenir una àrea amb circulació de vehicles però
de prioritat per als vianants.

Secció constructiva.

PLANTA SOTERRANI
Es destina a tanatori nacional. S’hi accedeix mitjançant el baixador del carrer dels
Escalls, manté la connexió existent amb l’hospital i te un moll de descàrrega 1. En
la resta de plantes trobem els elements necessàris per l’ús del tanatori com són
les sales d’ autopsies 5, congeladors 7, neveres 8, sala de tanatopràxia 10 i els seus
corresponents magatzems 9 -11, vestidors 3 i distribuidors 4 que permetin la
circulació restringida necessària a l’ ús corresponent. Aquesta planta disposa de les
comunicacions verticals restringides amb les diferents sales de vetlla destinades als
usuaris interns del tanatori.

continuitat plaça
hospital - tanatori.
Zona de prioritat per
a vianants.

Vetllatori

Sala Previa/Hall

Sala Principal

Pati Exterior

PRINCIPIS
INSTAL·LACIONS

AIGUA

aprofitament aigua pluja
per circuits rec i aiguües grises

1

VENTILACIÓ

mecànica, sistema doble flux
sistema eficient d’aprofitament aire
renovació d’aire continua
millora qualitat ambiental interior

OBJECTIU
EMISIONS CO2
=
0 kg
EDIFICI
100%
SOSTENIBLE

Sistema climàtic de l’envolvent.
A través d’aquesta doble pell
bioclimàtica
s’aconsegueix
un
sistema actiu que s’adapta a les
diferents condicions tèrmiques .

2
3
4
5
6

C

D

A

B

C

D

A

B

7
8

9

Comunicació interna restringida amb control d’accés

Estiu.
Refrigeració passiva.
Ventilació natural per obertura
lluernari i control de la ventilació
interior. Permet renovació d’aire i
estalvi en consum aire acondicionat.

10

Comunicació interna oberta al públic

Valoració aproximada de costos
Es fa un estudi aproximatiu de costos en base a la superficie construida i un rati de preu €/m2.
Planta soterrani
473,90 m2 x 1.200 €/m2 =
568.680 €
Planta baixa
397,85 m2 x 1.400 €/m2 =
556.990 €
Planta primera
312,05m2 x 1.400 €/m2 =
436.780 €
Espais exteriors parcel.la
220.000 €
Total

11

1.782.450 €

(-)

S’ha prestat especial atenció als graus de privacitat des de l’espai públic al més privat.

Espai per al difunt

1/30

Pavimentació petria//

il·luminació zenital
llum natural en totes les sales

APROFITAMENT SOLAR

Podriem parlar d’una Certificació Energètica LEED
PLATINUM.

PLANTA BAIXA
És la planta d’accés al tanatori. Es planteja una circulació de flux gradual de públic
a privat. Entrant des de l’ espai d’accés exterior i cobert 1 que és l’espai de connexió
amb l’ entorn i previ al pati 2 que funciona com a pou de llum per l’ edifici i es l’
espai exterior de retrobament entre visitants. Recepció i despatx d’ administració
3, que ens permet dirigir als vistants cap a les diferents àrees i on es troben les
comunicacións verticals. Sala prèvia 6, pensada com a espai d’acompanyament
previ al vetllatori 7 destinat al visitants que no tenen una relació tan estreta amb els
familiars i il·luminada a tràves del pati. També serveix com a recepció de l’ espai
multifuncional 5. Un edifici d’ aquestes característiques necessita poder tenir una
sala polivalent on poder realitzar comiats i que tothom es pugui sentir còmode
ja sigui mitjançant misses religioses o amb comiats civils. Aquesta sala tindrà una
sortida directa al pati per evitar creuaments de circulació. Les sales de vetlla 7 son
els espais més importants de l’ edifici a nivell humà, ja que en elles es situen els
familiars del difunt en moments de dol. A través de les escletxes 8-10 es vol dotar
les sales de llum natural indirecta, respectant la privacitat i potenciant la relació cel
i terra. Es revesteix la sala amb fusta per aportar caliu i confort. En les sales de vetlla
s’ubica una sala principal 7.1 per als retrobaments intíms, un bany i guardaroba 7.2
que permeti mantenir la privacitat dels familiars i l’espai per al difunt 7.3 que es fa
mitjançant un recorregut que generi un accés que en cap cas sigui visible des de la
sala principal. La sala del difunt té una entrada interna des de l’ espai de la funerària
8 de manera que les circulacions quedin totalment independents.
En la resta de planta s’ ubiquen els lavabos 4 i les àrees tècniques 9.
PLANTA PRIMERA
La planta primera té un funcionament programàtic similar a la planta Baixa. Tot i
que s’ afegeix una àrea de repòs on poder prendre un refrigeri.

12

10.00m2

7 Congeladors

13 Circulacions internes

3

sistema climatització fred/calor.
façana doble pell d’alt rendiment
sistema primàri d’aerotèrmia

CLIMA

El principi tècnic i conceptual de façanes opaques,
permet obtenir un gran rendiment dels elements
d’aïllament, amb un bloc edificat unitari sense ponts
tèrmics, que avança cap a un NET 0 BUILDING.

Les plantes baixa i primera estàn destinades a les quatre sales de vetlla comunals.
S’accedeix a l’edifici pel carrer dels Escalls, però també hi ha una connexió amb el
carrer del Falgueró per dotar de major flexibilitat les ciruclacions entre els espais
(hospital-espai públic-aparcaments). L’intenció del projecte es partir les sales
de vetlla en dos plantes de manera que permeti absorvir i separar els visitants
simultanis en casos d’ afluència massiva.

77.00m2

6 Sala previa/Hall

Vista seccionada interior sales de vetlla_V2

Mesures ambientals i d’eficiència energètica.
La volumetria de l’edifici, compacta i tancada sobre
l’entorn, amb façanes opaques cap a l’exterior, permet
un edifici de molt baix consum energètic.

Les escletxes en coberta permeten una obertura cap al cel des de l’interior de les
sales i el pati exterior, de manera que la espiritualitat del moment quedi remarcada,
mitjançant uns espais de recollida, reflexió i serenor.
Els elements verds - arbres o elements de jardí- busquen treballar amb el
component emocional i sensitiu dels ocupants de l’edifici, de manera que recordi
el cercle vital de la natura.
Aquestes escletxes, tenen un component tècnic i simbòlic al mateix temps. Tenen
la funció de façana ventilada i coixí tèrmic, al mateix temps que permeten il·luminar
amb llum natural la totalitat dels espais interiors de les sales de vetlla, permetent
als ocupants tenir una sortida a l’exterior, encara que només sigui visual, i faci més
lleugera l’estància en moments durs, amb total privacitat i lluny de les mirades
indiscretes des de l’exterior.

10

8

Es vol que l’edifici tingui ànima, que sigui sensible a la trascendència del moment
vital de les persones.
L’arquitectura de l’edifici és inclusiva, es proposa uns espais de recolliment i
trobada per a tots els pensaments.
El tractament de la llum, zenital i indirecta, els espais verds interiors i els filtres
existents des de l’accés principal, donen major serenor i busquen el procés de
reflexió durant el recorregut i estància dins l’edifici.

Espai Multifuncional

12

C

D

A

B

C

D

A

B

Nivell de privacitat.

Espai Exterior cobert

1 Lluernari bioclimàtic amb 6 Vidre càmara baix emissiu
vidre doble càmara

7 Pedra acabat

3 Panell sandwich amb

9 Control calefacció

2 Canal recollida pluvials
aïllament d’alta densitat
4 Control refrigeració
5 Revestiment fusta

8 Impermeabilització
10 Control refrigeració

11 Jardí vertical interior coixí tèrmic
12 Paviment exterior

Hivern.
Acumulació de calor en hivernacle
com a coixí tèrmic.
Control calefacció cortina aire davant
obertures
A Entrada aire fresc
B Aire viciat local

C Sortida aire viciat

D Aire fresc escalfat

Circulacions funeraria

Sala autòpsies

Sala autòpsies

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

Sala intermitja

Distribuïdor/Control acces

Secció longitudinal S1

Moll de càrrega/descàrrega
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MIQUEL ALBÓS

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

MIQUEL ALBÓS
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TÀNATOS 1

CONSTRUCCIÓ DEL TANATORI NACIONAL I SALES DE VETLLA COMUNALS

VISTA DE L'ENTRADA DES DEL JARDÍ

El tanatori: un equipament urbà singular

SUPERFÍCIES

El tanatori és un equipament relativament recent que respon a la demanda d'una societat cada vegada més
urbana on la gestió de la mort ha conegut una evolució important.
Fa uns anys la societat andorrana era molt més homogènia i profundament catòlica, amb una litúrgia de la mort
molt codificada. El difunt es vetllava a casa i hi havia tot un ritual que avui en dia ha en part desaparegut i en
part s'ha transformat.
Això no vol dir que no continuem tenint una relació intensa amb la mort. L'evolució social comporta noves
formes de celebrar la desaparició de les persones que ens són pròximes. La manifestació del dolor de la mort
continua essent un element essencial però les formes han canviat.

PLANTA ACCÉS Carrer del Falgeró
vestíbul entrada
recepció/ despatx
sala ceremònies
magatzem
local tècnic
serveis
circulació interna

El context

TOTAL SUP. ÚTIL
sup. jardí

El terreny escollit per construir el tanatori té una forma irregular delimitada pel carrer dels Escalls i el carrer del
Falgueró, un terreny residual enmig una trama urbana complexa que no s'ha construït del tot, caracteritzat per
la presència de l'hospital.
El carrer dels Escalls dóna accés a l'hospital, amb un trànsit de vehicles important (privat, públic,
ambulàncies…) i molta circulació peatonal a totes hores del dia. És un carrer amb una certa animació com a
espai de trobada entre la gent que entra i surt de l'hospital.
El carrer del Falgueró, de recent construcció, té una activitat molt més reduïda. És un carrer més obert, amb
unes voreres generoses. Les parcel·les no edificades estan ocupades per un gran aparcament.

L'organització del projecte
El projecte que proposem s'organitza en tres plantes: una planta soterrani i dues plantes superiors on hi
hauran les sales de vetlla.
Hem previst l'accés del públic des del carrer del Falagueró. Això correspon a la voluntat de crear una distància
entre el tanatori del seu entorn: d'una banda es vol protegir i acompanyar el visitant que accedeix al tanatori.
D'altra banda es evitar que l'entorn no es trobi molest o potser incòmode per l'activitat i l'ambient que genera
l'equipament.

 Planta soterrani: és la planta privada a on es troba el dipòsit de difunts, una sala de tanatopràxia i una
sala d'autòpsies. El públic no accedeix a aquesta planta. L'accés es fa per la rampa que existeix al carrer
dels Escalls i que dóna servei a la planta soterrani de l'Hospital.

20 m²
11 m²
11 m²
23 m²

SUP. CONSTRUÏDA

452 m²

1052.30

1048.90
1052.30

1048.90

PLANTA SUBSÒL

TOTAL SUP. ÚTIL

250 m²

SUP. CONSTRUÏDA

307 m²

1055.50

S

13 m²
11 m²
11 m²
27 m²
11 m²
54 m²
11 m²
29 m²
41 m²
34 m²
8 m²

LL

vestíbul
despatx recepció
magatzem
sala tanatopràxia
magatzem annex
sala d'autòpsies
sala intermitja
vestuari
sala neveres i congeladors
circulació interna
escala

1055.50

accés de servei
restringit
1048.90
1048.30

RECAPITULATIU SUPERFÍCIES
PLANTA ACCÉS Carrer del Falgeró
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

250 m²

PLANTA Carrer dels Escalls
SUP. CONSTRUÏDA

452 m²

PLANTA SUBSÒL
SUP. CONSTRUÏDA

307 m²

TOTAL SUP. CONSTRUÏDA
TOTAL SUP. espais exteriors

HOSPITAL
NOSTRA SENYORA DE MERITXELL

1 009 m²
187 m²

0
ALÇAT CARRER DEL FALGUERÓ

CARRER DEL FALGUERÓ

accés públic

CA

El tanatori és un equipament més de la ciutat moderna, un equipament molt particular per la càrrega emocional
que l'acompanya. La seva volumetria, les seves obertures i els materials empleats han d'evidenciar el caràcter
intimista i solemne del lloc.

339 m²

ES

És important que el visitant se senti com en un refugi on la intimitat la més profunda ha d'estar preservada. És
per això que el tractament de la llum, de les vistes, els materials empleats tenen molta importància.

TOTAL SUP. ÚTIL
sup. pati interior 1
sup. pati interior 2
sup. pati interior 3
sup. pati interior 4

LS

En el projecte que proposem hi ha renúncia a integrar-se en l'entorn, el que es busca és crear una ruptura,
marcar una distància que evidencia la singularitat de l'edifici.
El projecte es tanca sobre si mateix, cercant una arquitectura aïllada, que no pertorba l'activitat de la zona
propera a l'Hospital o la resta de la ciutat.

87 m²
62 m²
41 m²
45 m²
48 m²
16 m²
40 m²

DE

L'arquitectura

vestíbul planta
sala de vetlla 1
sala de vetlla 2
sala de vetlla 3
sala de vetlla 4
serveis
circulació interna

ER

Cada sala de vetlla comporta quatre espais. La sala a on es troba el difunt , un petit saló per els més íntims
i un espai a on s'acull el públic. La il·luminació de cada sala de vetlla està prevista per un pati interior
accessible al públic que preserva la intimitat. Tot està pensat per crear un entorn que deixi lloc a l'empatia,
a la meditació, al record, per crear un espai de respecte i de reflexió.

250 m²

PLANTA Carrer dels Escalls

RR

 Planta inferior: des de l'entrada i de manera simbòlica es baixa a la planta inferior a on s'hi troben les sales
de vetlla per una escala monumental que desemboca en un vestíbul a doble alçada, un recorregut que
també es pot fer amb ascensor.
Les quatre salles de vetlla s'organitzen al voltant del vestíbul,
individualitzant cada un dels accessos a les sales de vetlla.

201 m²
122 m²

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

CA

 Planta entrada: és un espai d'acolliment i de transició que ha d'acompanyar el visitant fins a les sales de
vetlla. El visitant transita per una successió d'espais que van de l'espai exterior, l'espai cobert, l'espai
interior.
En aquesta planta hi ha la recepció, l'administració i una sala que no està prevista al programa però que
creiem indispensable per acollir cerimònies de comiat dels difunts i donar una coherència al centre. Cal
observar que just al costat del futur tanatori hi ha la capella de l'hospital que pot acollir cerimònies
catòliques Hem previst la possibilitat de crear un accés perquè el visitant pugui accedir directament des
de la planta de les sales de vetlla a aquesta capella.

47 m²
17 m²
82 m²
24 m²
10 m²
11 m²
10 m²
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TÀNATOS 2

CONSTRUCCIÓ DEL TANATORI NACIONAL I SALES DE VETLLA COMUNALS

VISTA DEL VESTÍBUL

VISTA DES DEL CARRER DELS ESCALLS

CARRER DEL FALGUERÓ
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PLANTA SUBSÒL

VISTA D'UNA SALA DE VETLLA AMB EL SEU PATI INTERIOR
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jardi d'entrada

sala de vetlla 1

accés zona
i medecinahospital
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sala de neveres i
congeladors

accés
intern del servei
altura 3m40

CARRER DEL FALGUERÓ

aparcament públic

sala de vetlla 3
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despatx
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Planta soterrani

SUPERFÍCIE
280,00 m²

PREU
1.750,00 €/m²

TOTAL
490.000,00 €

Aparcament
Planta baixa
Planta primera

60,00 m²
320,00 m²
320,00 m²

550,00 €/m²
1.200,00 €/m²
1.200,00 €/m²

33.000,00 €
384.000,00 €
384.000,00 €

270,00 m²
215,00 m²

1.200,00 €/m²
350,00 €/m²

Planta segona
Plaça

1.250,00 m²

14

324.000,00 €
75.250,00 €
1.690.250,00 €

PERE ESPUGA

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

PERE ESPUGA
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N17.5F

CONSTRUCCIÓ DEL TANATORI NACIONAL I SALES DE VETLLA COMUNALS

FAÇANES DE L'EDIFICI

Sup: 10 m²

Magatzem autòpsies

ACCESSOS I COMUNICACIONS

Tan natural com la vida és la mort.

Al nivell de la planta baixa de l’edifici es produeix l’accés controlat
principal a l’edifici a través d’una plaça pública i connectada amb el carrer
dels Escalls. La plaça està coberta per als dies de mal temps, amb una
zona més oberta i altra més privada, buscant la intimitat i el repòs dels
visitants a la part posterior de l’edifici.
En les planta soterrània també hi ha l’accés de servei i treballadors i en
planta primera al carrer del Falgueró hi podria haver un accés o evacuació
si s’escau a peu pla per la zona de serveis.
L’accés amb vehicle es fa des del carrer dels Escalls i estarà restringit a
les funcions internes del servei. Es reordenen les zones en planta
soterrània i els recorreguts per a poder arribar adequadament l’accés a la
zona de tanatori nacional i mantenir el pas i operativitat de la logística
actual de l’hospital.

En aquest món l’implacable pas del temps en recorda cada dia
l’inevitable cicle de la vida i ens fa assumir el nostre destí amb
naturalitat.
En la concepció del projecte d’un tanatori nacional i una sala de
vetlles comunal la levitat de l’ésser humà està present. Tot el
camí en la vida d’una persona en arribar a aquest punt s’acaba i
se li ha de donar una digne comiat; de record, de
reconeixement i natural, molt natural.
Amb la voluntat de tindre un lloc o edifici a l’alçada del moment
del comiat i de ser quelcom natural es planteja el disseny de
l’edifici.

Les comunicacions verticals entre totes les plantes es faran de forma
dual i separades. Una escala donarà servei a les funciones internes dels
treballadors del centre, separada d’una segona comunicació d’accés
públic cap a les sales de vetlla.
També es segrega la circulació de persones a la de difunts i materials,
fent que els circuits de funcionament estiguin totalment separats i amb
connexió amb la seva pròpia escala i ascensor, de grans dimensions el de
servei al tanatori.

Com a tanatori nacional i sales de vetlla comunal, l’edifici busca
donar una imatge arquitectònica moderna, unitària i a l’alçada
d’un espai de retrobament i de comiat. La implantació i el
funcionament creen àmbits de treball privats i llocs de vetlla
ocults, però al mateix temps una plaça o espai obert a l’exterior
per al repòs i la calma.

Sup: 12 m²

Nom

00_Planta -1

Sala intermitja

00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta -1
00_Planta Baixa
00_Planta Baixa
00_Planta Baixa
00_Planta Baixa
00_Planta Baixa
01_Planta 1
01_Planta 1
01_Planta 1
01_Planta 1
01_Planta 1
01_Planta 1
01_Planta 1
01_Planta 1
02_Planta 2
02_Planta 2
02_Planta 2
02_Planta 2
02_Planta 2
02_Planta 2
02_Planta 2
02_Planta 2
Total general

Sup: 15 m²

Pas

Sup: 24 m²

Sala de tanatopràxia

Sup: 8 m²

Magatzem tanatopràxia

Sup: 39 m²

Sala de neveres i congeladors

Sup: 24 m²

Sup: 15 m²

Vestuaris

Comunicació privada

ACCÉS RODAT PER A FINALITATS LOGÍSTIQUES
DE L'HOSPITAL I TANATORI

Sup: 5 m²

Vestíbul

El projecte emmarca 2 parts amb funcionament independent i
separat.
• Una part de tanatori nacional en planta soterrània, amb
els espais per les activitats pròpies de dipòsit,
tanatopràxia, autòpsia, accés serveis higiènics,
magatzems, connexions i recepció amb despatx.
• Altra part amb les 4 sales de vetlla es disposa en
diferents plantes. En planta baixa amb l’accés, recepció,
sanitaris i escales i en plantes primera i segona amb les
sales de vetlla, sanitaris i escales.

PLAÇA INTERNA

Sup: 49 m²

Sup: 49 m²

Sala de Vetlla 03

Sala de Vetlla 01

Sup: 4 m²

Lavabo minusvàlids
Sup: 12 m²

Comunicació pública

Sup: 14 m²

Sup: 13 m²

Comunicació privada

Comunicació pública
Sup: 10 m²

Lavabos

Sup: 15 m²

Comunicació privada

Sup: 13 m²

Sup: 10 m²

Comunicació pública

Pas

Sup: 10 m²

Sup: 17 m²

Sup: 15 m²

Comunicació privada

Sup: 10 m²

Pas

Sup: 17 m²

Lavabos

Hall

Hall

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

00_Planta -1
00_Planta Baixa
01_Planta 1
02_Planta 2
Total general: 4

ACCÉS PRINCIPAL
TANATORI

39 m²

55 m²
12 m²
10 m²
24 m²
8 m²
24 m²
18 m²
15 m²
15 m²
25 m²
5 m²
250 m²
Lavabo minusvàlids
4 m²
Recepció_Administració 26 m²
Comunicació pública
12 m²
Comunicació privada
14 m²
57 m²
Sala de Vetlla 01
49 m²
Sala de Vetlla 02
49 m²
Lavabos
10 m²
Hall
17 m²
Comunicació pública
13 m²
Comunicació privada
15 m²
Pas
10 m²
161 m²
Sala de Vetlla 03
49 m²
Lavabos
10 m²
Pas
10 m²
Comunicació privada
15 m²
Hall
17 m²
Comunicació pública
13 m²
Sala de Vetlla 04
49 m²
162 m²
631 m²

Planta

Sup: 25 m²

Recepció

Sup. útil.

Sala de neveres i
congeladors
Sala d'autòpsies
Sala intermitja
Magatzem autòpsies
Sala de tanatopràxia
Magatzem tanatopràxia
Vestuaris
Despatx
Comunicació privada
Pas
Recepció
Vestíbul

A la planta segona, l’espai del difunt esta il·luminat amb un pou de llum des de la coberta per donar-li una il·luminació
natural i singular.
Per altra banda, a l’accés de les sales de vetlles existeix un altre pou que permet la il·luminació natural de la entrada del
tanatori.
La il·luminació interior i artificial serà de baix consum energètic tipus led i amb sensors de moviment als espais de pas i
sanitaris pel control energètic.
L’excés en determinades èpoques de l’any de assolellament a la façana Sud i Oest en sortir del volum de l’hospital es
controla amb les lames de acer corten que també donen intimitat als espais de vetlla i donen una imatge de conjunt al
projecte.
Les petites dimensions en superfície de l’edifici i la seva posició en part a l’ombra de l’hospital ens fan descartar l’energia
solar en aquesta ubicació.

En el funcionament d’un tanatori i sales de vetlla els recorreguts
són una part molt important, conformant unes circulacions i
espais per al públic (sales de vetlla) i unes zones privades
(tanatori ). A l’edifici s’ha respectat aquesta separació fent que
els usuaris estiguin en la intimitat que requereix el moment, al
mateix temps que els professionals i treballadors de
l’equipament desenvolupin la seva tasca independentment.

SUPERFÍCIES PER DEPENDÈNCIA
Nivell

La orientació és molt important en la captació solar i el vent. En aquest projecte s’ha buscat les millors
orientacions possibles tenint en compte l’entorn proper i l’hospital que són cap a Sud-Oest, però amb el
seu caràcter íntim i de vetlla de la gent estimada vol ser privat i amb molt control d’obertures a l’exterior.
La permeabilitat a l’aire té uns requeriments màxims, ja que els elements més dèbils com són les
obertures estan controlats. Al mateix temps les ventilacions creuades i la practicabilitat per manteniment i
neteja fa de les finestres dissenyades un bon element de control, eficiència i sostenibilitat.
La il·luminació natural a les sales de vetlla també s’ha buscat per a un confort immediat, unes llums i
ombres canviants i unes necessitats menors d’il·luminació en l’horari diürn. Retrobar-se amb la llum
natural sempre es eficient i sostenible.

IMATGE ARQUITECTÒNICA I PROGRAMA

Sup: 55 m²

Sala d'autòpsies

IL·LUMINACIÓ D'ESPAIS

Sup. Cons

Sup: 26 m²

Recepció_Administració

292 m²
78 m²
190 m²
190 m²
751 m²

ACCÉS PRINCIPAL
SALES DE VETLLA

CLIMATITZACIÓ EFICIENT

Sup: 18 m²

Despatx

PLANTA SOTERRÀNIA

La instal·lació d’un recuperador de calor i el reaprofitament de
les fonts de calor del hospital que ara són excedents i
expulsades a l’exterior, seran canalitzades cap al nou tanatori i
sales de vetlla. En concret a la zona tècnica de la clínica Nostra
Senyora de Meritxell i fins a la part Nord de la planta baixa i
soterrània del nou tanatori i sales de vetlles es portaran els
excedents recuperats d’energia.
El reaprofitament intern al propi edifici a construir de la
producció de calor per les neveres i congeladors del tanatori es
farà a través del recuperador de calor i cap a la resta del edifici.
També s’aprofitarà el sobrant de la calor de producció de fred,
per escalfar aigua calenta a l’estiu.
És un aspecte clau en l’eficiència energètica i la sostenibilitat no
malbaratar la interconnexió amb la clínica i l’hospital existents
que són grans consumidors d’energia i generadors de calor
sobrant actualment. La idea de l’administració també es coneix
que passa per l’eficiència i la sostenibilitat futures en els
aspectes energètics.

ESPAI COBERT

Sup: 49 m²

Sup: 49 m²

Sala de Vetlla 02

PLANTA BAIXA

PLAÇA PÚBLICA

Sala de Vetlla 04

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

MANTENIMENT, EFICIENCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT
El manteniment es un aspecte treballat al projecte des de la concepció de la idea fins al llarg de la vida de l’edifici i en el procés del “Facility Management”.
Els Materials exteriors han estat seleccionats des de la idea arquitectònica, sense oblidar la seva petjada ecològica i el seu manteniment. Basalt, corten, vidre i
fusta sintètica tractada.
La neteja de finestres es fa sempre des de l’interior, així doncs sense necessitats de grues per netejar un edifici singular però d’una escala i ús racional.
La ubicació geogràfica plantejada és la del projecte que delimita uns condicionants macro climàtics del projecte. En canvi els condicionants micro climàtics ens
parlen en termes energètics i de l’entorn a l’edifici de la situació particular , d’altres edificis, de la vegetació a la zona...
El control dels accessos i la col·locació de doble porta automàtica amb un SAS d’entrada minimitza l’entrada d’aire sense climatitzar de l’exterior, fred a l’hivern i
calor a l’estiu.
La climatització per altra banda serà amb bomba de calor d’alta eficiència VRV i sistema de 4 vies i amb recuperador de calor.
La façana ventilada en façanes i coberta fa que sigui més eficient l’edifici al crear una cambra d’aire entre la pell exterior i l’aïllament interior. Aquest fet fa que a
l’estiu no arribi la calor produïda per l’assolellament als espais de dins i com a resultant la despesa i el consum energètic disminueix. També crea una imatge
unitària, moderna i sòlida de l’edifici.
L’aïllament perimetral de tot l’edifici fa que no hi hagin ponts tèrmics, fet que elimina les possibles disfuncions i condensacions interiors. L’intercanvi energètic
interior-exterior, tan en l’àmbit tèrmic com acústic està reduït al màxim. La coberta recull en un punt l’aigua de pluja que podrà ser aprofitada pel reg i per l’aigua
dels dipòsits dels sanitaris.

SECCIÓ LONGITUDINAL

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

SECCIÓ TRANSVERSAL
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“INTEGRACIÓ AMB SILENCI” _ 1

Construcció del tanatori nacional i sales de vetlla comunals

El projecte es situa en una zona que encara no
fa molts anys formava part del paisatge natural
i muntanyós del país. La urbanització del vial del
Falguero amb l’excavació de les seves parcel·les
edificables transforma aquest paisatge de natural
a urbanitzat, i properament construït.

Un entorn sensible per unes sales de vetlles,
amb l’hospital i “el Falguero” al davant... el projecte
ha d’integrar-se amb silenci per no pertorbar els
usuaris propers amb un programa delicat per tots.

La materialitat de la proposta, combina la integració a l’entorn, amb la calidesa dels materials
del país: Pedra, fusta, ferro (corten), combinats de
manera elegant per generar una atmosfera càlida
(marrons) i propera (arquitectura tradicional) que
faciliti un ús sempre complicat d’aquests equipaments.

Un programa que mereix un projecte sensible en
tots els aspectes:
La imatge exterior, per ser acollidor, però integrat
al entorn exterior per no pertorbar als usuaris propers.
Els espais interiors, per ser delicat amb els seus
usuaris.
Aquests espais han de mantenir una qualitat espaial i sobretot de llum per fer-los els mes acollidors possibles.
Amb aquest sentit s’ha optat per ajustar el programa
a la parcel·la de manera a tenir els quatre velatoris amb una qualitat de llum especial, i sobretot
una relació amb la “terra”, un velatori en planta
equival a tenir menys intimitat cara al exterior, i
tenir unes sales de velatori menys qualitatives (a
baix menys llum, a dalt un pati menys especial)
a més dificultem i doblem les circulacions i ampliem els m2 construïts...
La proposta compleix amb escreix el programa,
i una solució de patis íntims “compartits” amplia
la profunditat i quantitat de llum.

Un projecte que en silenci acompanyi els usuaris
cap al interior, però que també amb silenci no
pertorbi la quotidianitat del seu entorn amb el
seu delicat programa.

La façana amb els seus filtres i obertures reprèn
el ritme vertical dels arbres. Aquesta verticalitat
i materialitat es retroba en l’interior i reforça el
vincle entre “cel i terra”

El projecte ha de transmetre serenor i tranquil·litat,
no només per acollir uns usuaris afectats per una
pèrdua i que venen a acomiadar-se o a donar suport
a una família que passa per moments difícils.

Una situació privilegiada, envoltada per un entorn en actual consolidació urbana, amb el projecte del Falguero, però també de Govern i Comú.
Aquesta situació canviant obliga a pensar un projecte que s’adapti al seu entorn sigui quin sigui
els propers anys.

El projecte ha de transmetre serenor i tranquil·litat
també al seu entorn proper, per formar part del
paisatge existent (i canviant) de manera sutil, per
ser el menys visible possible...

La parcel·la se situa entre dos vials a nivells diferents i que s’ajunten a pocs metres. Aquesta situació
obliga a integrar aquest espai vegetal al projecte
i configurar-ne una mena de continuïtat. La rampa
d’accés al soterrani genera un buit urbà important que es recupera per ampliar la plaça publica, participant en la millora del entorn urbà proper.
Aquesta solució s’integra futurs canvis urbanísitics que puguin sorgir en les parcel·les de Govern o
Comú properes, un projecte que vol formar part
del paisatge, arrelar-se sense pertorbar el seu
entorn ni els usuaris propers.

ENTORN PAISATGISTICAMENT ESPECIAL, PROPOSTA SUTIL

PLÀNOL SITUACIÓ

PROGRAMA ESPECIAL - PROJECTE SENSIBLE - ARQUITECTURA SILENCIOSA

ALÇAT escala 1/200
FAÇANA PRINCIPAL INTEGRADA DE MANERA SUTIL A LA ZONA VERDA PARTICIPANT A UNA NOCIÓ DE CONJUNT. UNA ESCALA FACILITA L’ACCÉS ENTRE ELS DOS NIVELLS DE VIAL. ELS ARBRES, LES BARANES, ELS FILTRES... UN RITME I VIBRACIÓ DE VERTICALS QUE INTEGRA PERÒ TAMBÉ CREA UN VINCLE ENTRE “CEL I TERRA”

Els espais interiors, per ser delicat amb els seus
usuaris, i proposar un moviment de persones fluida i sobretot gradual cap a espais mes íntims:
Els diferents elements arquitectònics com la
coberta, les parets, els filtres... participen en
aquest moviment de persones fluid i gradual cap
a espais més íntims i privats.
Un accés intimitzat gràcies a una porta que permet no veure l’interior de la sala encara que estigui
oberta al Hall.
Els patis interiors, tenen un vidre que dona a la zona
amplia de la sala de vetlles, i al fons (costat fèretre)
aquest vidre es translúcid per no veure a través
del pati, però tenint una bona il·luminació natural
i sobretot qualitativa amb les ombres dels arbres
del costat del fèretre. Un filtre interior de corten
similar al de la façana principal permet tenir una intimitat afegida i participa en millorar l’atmosfera
d’aquest espai més especial.
Pel pati interior es segueix una solució similar a la
de l’entrada per controlar la visibilitat. Una configuració de patis íntims “compartits” que permet
mantenir privacitat tot i ampliar la superfície
“útil” de cada pati.
Aquesta configuració permet tenir una patis més
qualitatius, més amplis i a més reduir el número i
manteniment dels patis.

PLANTA COBERTA escala 1/300
UNA COBERTA A DOS AIGÜES TOTALMENT NORD SUD PERMET L’ÚS DE PANELLS FOTOVOLTAICS. S’HA VALORAT FER UNA COBERTA VEGETAL PERÓ S’HA DESESTIMAT PER MANTENIMENT I FACILITAT CONSTRUCTIVA.

PLANTA BAIXA CARRER DELS ESCALLS escala 1/200
UN PROJECTE QUE INTEGRA EL SEU ENTORN PER FACILITAR L’ACOLLIDA I LA CIRCULACIÓ DE PERSONES.
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Vista del vidre translúcid i filtre del pati costat fèretre.
Aquesta materialitat permet lluminositat i intimitat.

PLANTA SOTERRANI escala 1/200
MOLL DE DESCÀRREGA TANCAT PER MILLORAR INTIMITAT I CENTRAT PER MILLORAR LA FUNCIONALITAT.

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

“INTEGRACIÓ AMB SILENCI” _ 2

Construcció del tanatori nacional i sales de vetlla comunals

En secció retrobem aquesta progressió dels espais de més oberts a més íntims, el pati interior,
permet dignificar i millorar la qualitat de les sales
de vetlles.
El vidre que separa el pati de la zona més intima
al davant del fèretre es de vidre al àcid (translúcida) que permet una important entrada de llum
preservant la intimitat, amb molta qualitat per
l’ombra i moviment que genera la vegetació interior.
un filtre interior similar al de la façana principal permet
tenir una intimitat afegida a l’hora que s’emfatitza
com tots els altres elements (verticalitat panelat de
fusta, proporció de les portes, filtre i obertures façana...) una marcada verticalitat fent referencia a
aquesta relació entre “cel i terra” tan important en un
programa de característiques similars.
La solució constructiva es simple i tradicional
per no generar una imatge pertorbadora i controlar els costos generals: Estructura de formigó,
coberta tradicional, murs amb acabat de pedra “de
país”, filtres d’acer corten... . Seguint uns criteris
d’eficiència energètica en aïllament (exterior per
eliminar ponts tèrmics), vidres i fusteries, proposta
de panells fotovoltaics en coberta orientada a Sud, i
possibilitat de fer una cuba per recuperar les aigües
pluvials. El pati aporta llum natural minimitzant el
ús de llum artificial.

INTEGRACIÓ EN L’ENTORN, MIMETISME AL BOSC I VEGETACIÓ, RELACIÓ ENTRE “CEL I TERRA”

SECCIÓ TRANSVERSAL escala 1/100

VISTA EXTERIOR
EL PROJECTE QUEDA TOTALMENT INTEGRAT AL ENTORN PER MINIMITZAR-NE LA PRESENCIA ALS ALTRES USUARIS I VEHICLES. MILLORA DEL ENTORN DEL HOSPITAL AMB UNA ZONA VERDA I PAISATGISTICAMENT QUALITATIVA. LA PLAÇA AMB ELS SEUS ARBRES TAMBÉ PARTICIPA A ORDENAR L’ESGLESIA I L’ANTIC CENTRE HOSPITALARI.

VISTA INTERIOR HALL
AQUI ELS DIFERENTS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS COM LA COBERTA, LA GEOMETRIA DELS MURS, ELS FILTRES I LES OBERTURES GENEREN UNA SUAU PROGRESSIÓ NATURAL QUE ACOMPANYA FINS A LES ENTRADES A LES SALES DE VETLLES

Superfície construida
Coberta

Superfície útil

469,46

Planta Baixa
vetllatori 1 inclós mig pati interior

40,51

vetllatori 2 inclós mig pati interior

40,51

vetllatori 3 inclós mig pati interior

40,51

vetllatori 4 inclós mig pati interior

40,51

(superfície per vetllatori amb pati compartit)

46,46

hall/sala d'espera

137,38

despatx d'administració

23,45

lavabos

26,70

bloc escala i ascensor

19,19

passadís lateral zona restringida
plaça pública inclós espai cobert
Total

65,09

39,97
39,97
39,97
39,97
45,40
128,3
20,75
24,15
17,73
57,78
222,38

433,85

408,59

23,46

20,70

Planta Soterrània
recepció/despatx
sala d'autòpsies
sala intermitja
sala de tanatopràxia
magatzem annex a la sala de tanatopràxia
sala de neveres i congeladors
vestuaris
magatzem per al material d'autòpsies
aparcament/moll de càrrega-descàrrega
bloc escala i ascensor
passadís lateral zona restringida
entrada accés public exterior
Total

62,41

57,25

11,20

10,44

31,61

29,81

11,77

10,72

46,26

44,01

24,42

23,37

11,97

10,19

46,12

44,99

18,81

17,73

61,44

54,84

5,96

4,83

355,43

328,88

VISTA INTERIOR SALA DE VETLLES
TRES ZONES DE DIFERENTS PRIVACITATS I DIMENSIONS CONVIUEN AL VOLTANT DEL PATI. EL VIDRE A L’ÀCID DE L’ESPAI DEL FÈRETRE I EL SEU FILTRE ASSEGURA INTIMITAT I LLUM AIXÍ COM UN PATI EL DOBLE DE GRAN.
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Doble Pell
Es projecte una doble pell que permet separar l'edifici de la pròpia
funcionalitat.
Ens dóna la forma de l'edifici, creant una sensació de moviment, una pell
que separa amb delicadesa el exterior del interior.
La forma arrodonida d'aquesta pell apareix també en l'arrodoniment de la
façana de l'Hospital i del sòcol de la Clínica Meritxell, com a element
integrador.
Les diferents dimensions de les perforacions en la pell, combinat amb la
curba, creen una pell viva que juga amb la llum que es filtra a través
d'aquestes obertures.
La pell en l'interior de l'edifici, és un filtre que transforma la llum directa en
un ambient lluminós i privat, mentre que des de l'exterior transmet una
imatge de opacitat.
El moviment de la pell crea uns porxos - patis o espais semicoberts,

07

08

1- Porxo Accés
2- Hall- circulacions Visitants

40,00 m2
72,50 m2

3- Administració
4- Sala Multiconfessional
5- Banys

20,00 m2
56,00 m2
12,60 m2

10,00 m2
18,00 m2
21,00 m2

6- Circulacions Personal

39,26 m2

9- Circulacions
10- Aparcament - moll de c.

70,70 m2
97,00 m2

Espais exteriors
7- Plaça - espai públic
8- Jardí separació capella
9- Jardí posterior
10- Espai porxat
Sala Multiconfessional

152,00 m2
29,00 m2
61,64 m2
13,00 m2

06
05

04

01

01

11

389,00 m2
240,00 m2
245,00 m2
245,00 m2

B

A

Planta Primera

Total sota rasant
Total sobre rasant
TOTAL SUP.Const.

01
03

02

04

06

08

389,00 m2
730,00 m2
1.119,00 m2

Planta Segona
Sup. construida: 245,00 m2

1- Vetllatori 1
2- Bany- zona servei
3- Pati interior
4- Sala d'espera Vetllatori 1

44,00 m2
6,60 m2

1- Vetllatori 1
2- Bany- zona servei
3- Pati interior
4- Sala d'espera Vetllatori 1

44,00 m2
6,60 m2

7,40 m2
27,50 m2

5678-

44,00 m2
6,60 m2
7,40 m2
27,50 m2

5678-

44,00 m2
6,60 m2
7,40 m2
27,50 m2

Vetllatori 2
Bany- zona servei
Pati interior
Sala d'espera Vetllatori 2

Circulacions
9- Circulacions Visitants

44,00 m2

10- Circulacions Personal

26,40 m2

Espais porxats
11- Porxo Privat Vetllatori 1
12- Porxo Privat Vetllatori 2

21,00 m2
22,50 m2

01
03

02

04

06

08

Vetllatori 2
Bany- zona servei
Pati interior
Sala d'espera Vetllatori 2

7,40 m2
27,50 m2

Circulacions
9- Circulacions Visitants

44,00 m2

10- Circulacions Personal

26,40 m2

Espais porxats
11- Porxo Privat Vetllatori 1
12- Porxo Privat Vetllatori 2

21,00 m2
22,50 m2

passarel.la
capella

+1045,20

02

+1049,20

03
03

C'

Quadre de Superfícies
Planta soterrani -1
Planta 0
Planta 1
Planta 2

lluernari

05

+1045,20

Relació amb la capella. La integració de la capella amb el nou edifici es
farà a través de la creació d'un jardí comú al qual donaran les actuals
finestres de la Capella així com les sales prèvies als Vetllatoris.
En la planta baixa es crearà una passarel.la que permeti l'accés directa a
l'entrada actual de la Capella, no havent de passar ni per la plaça pública
ni per la voravia.

01

+1045,20

09

Recolliment del terreny: el mur de la carretera es fa desaparèixer a través
de talusos vegetals, creant un espai de vegetació que arriba a la plaça
pública del nou edifici. Dins d'aquesta zona verda s'integra una escala
que uneix la plaça amb el C/ del Falgueró.

Sup. construida: 245,00 m2

6- Magatzem sala autòpsies
7- Sala neveres
8- Congelador

11- Lluernari.

B

A

Capella

Recepció- Despatx- Vestuaris 50,40 m2
Sala tanatopràxia
24,00 m2
Magatzem sala tanatopràxia
10,00 m2
Sala d'autòpsies
54,00 m2
Sala intermitja
10,00 m2

B

A

ueró

Sup. construida: 240,00 m2

Falg

Planta Baixa

Sup. construida: 389,00 m2

del

Planta Soterrani

C/

Es tracta d'un edifici lleuger, amb moviment, amb una certa
monumentalitat lligat amb la seva funció en l'acompanyament de les
famílies durant el procès de condol, però no per aquest ús ha de ser un
edifici ombrívol.
Es proposa integrar l'edifici amb l'entorn amb la creació d'una plaça
d'accés com a continuitat de la trama urbana ja existent, ampliant el jardí
públic i retirant l'edifici de la línea de la voravia, es genera un espai porxat
amb vidres emmirallats per conseguir profunditat .
En les façanes laterals, s'incorporen els panys d'envidraments
emmirallats per conseguir el reflexe de l'entorn (El Falguero i la Capella),
desapareixen aquests panys i no competint amb cap d'aquests
importants
B
A

12345-

imatge de opacitat.
resta.
El moviment de la pell crea uns porxos - patis o espais semicoberts,
Planta Baixa:
essent com un jardí d'escultures protegit, un racó íntim.
Hall: il.luminació a través de vidrieres emmirallades que
permeten l'entrada de llum conservant la intimitat.
Envidraments :
Sala multiconfessional: il.luminació atenuada gràcies a la
En els espais a on es busca més lluminositat (hall i sales prèvies a les
doble pell, llum matitzada suggerint recolliment amb vistes
sales de Vetlla), s'hi col.locaran vidres emmirallats que permeten l'entrada
cap a la natura (jardí posterior).
de llum i alhora més privacitat.
Planta Primera:
En la façana opaca del C/ Falgueró, es proposa recobrir el mur amb
Sales d'espera: entrada de llum natural a través de vidrieres
vidres emmirallats per tal de què desapareixi, reflexant-se el paisatge
emmirallades que permeten l'entrada de llum conservant
urbà existent.
la intimitat.
Aquest tipus d'acabat crea unes façanes que cobren vides diferents en el
Sala de Vetlles: il.luminació atenuada per la doble pell que
dia i la nit.
dóna a la façana que permet la opacitat desde l'exterior i la
Il.luminació:
permeabilitat en l'interior. Creació d'un pati interior a on
Graduació de la Intensitat de la llum lligat amb el graduació del grau de
apareix un punt verd-natura.
recolliment de cada un dels espais.
Sala del féretre: sala amb llum molt tènue, tamitzada per la
Cada espai queda il.luminat per una llum natural específica i diferent de la
doble pell de la façana.
resta.

desapareixen aquests panys i no competint amb cap d'aquests importants
edificis.

Degut a les característiques pròpies de l'edifici i a la complexitat de
l'entorn, a on hi ha ubicats edificis com l'Hospital, la Capella, la Clínica
Mertixell, així com una alta densitat de vivendes (futur residencial el
Falgueró), edificis tots ells amb una gran diversitat de tipologies
arquitectòniques, s'ha plantejat el nou edifici com un element que formi
part d'aquest entorn de la manera menys traumàtica.

C'

02

07

C'

C'

+1044,50

07

C'

05

C'

C'

05

+1048,50

01

10

C'

07

A'
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B'

C/ dels

A'

Escalls

B'

A'

A'

B'

B'

SECCIÓ C-C'

+1049,20

+1049,20
+1048,50

+1048,50

+1045,20

+1045,20
+1044,20

SECCIÓ A-A'

A'

SECCIÓ A-A'

+1044,20

SECCIÓ B-B'

B'

gueró

C/ del Fal

Plaça Pública

Passarel.la
Unió Capella

Porxo Accés

Zona de càrrega i descàrrega
Tanatori

Accés peatonal
Tanatori

Baixador
C/ dels Escalls

SECCIÓ C-C'

20

ESTHER PASCAL

Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals

Accessos i Comunicacions
Es preveuen dues circulacions diferenciades: la circulació interna o del personal
i la dels visitants.
Degut a les dimensions reduides del solar s'ha destinat el mínim espai a
circulacions, ubicant els nuclis verticals en la part central de l'edifici.
Circulació personal:
Planta soterrani: l' accés del vehicle funerari i la comunicació directa des
de l'hospital, des d'aquesta planta s'inicia la comunicació vertical a les
plantes superiors.
Planta baixa: distribuidor que dóna a una sala prèvia abans d'entrar
a l'espai multiconfessional.
Plantes primera i segona: distribuidor adaptat que dóna accés a la sala a
on es troba el túmul.
Circulació visitants:
Planta soterrani destinada al Tanatori: a on es troba un accés peatonal a
la zona administrativa del Tanatori.
Planta baixa: Hall d'accés a on es troben els nuclis verticals, amb accés
cap a la Capella de l'Hospital, amb accés a la sala multiconfessional i
sortida als patis interiors del solar.
Plantes tipus: Distribuidor que dóna a les sales prèvies a les sales de
vetlla.
Accés:
Hem considerat interessant crear uns "filtres" d'accés abans d'arribar a les sales
de Vetlla, per tal de preservar el silenci, la tranquilitat, la privacitat i el respecte.
Primer filtre: la plaça pública i zona porxada oberta al públic.
L'arribada a aquesta plaça és a través del C/ dels Escalls i també amb un
accés directa amb escales des del C/ Falgueró.
Segon filtre: l'espai porxat propi d'accés a l'edifici, que està separat per
uns vidres enmirallats de l'espai anterior.
Tercer filtre: el Hall d'accés situat en planta baixa.
Quart Filtre: els distribuidors a on es troben els nuclis verticals a través
dels quals es dóna accés a les sales prèvies a les sales de Vetlla.

Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja
Y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera.
Antonio Machado

possible
comunicació jardí hospital

Circulacions

Circulacions

Circulacions

Circulacions

Circulacions Visitants

Circulacions Visitants

Circulacions Visitants

Circulacions Visitants

Circulacions Personal

Circulacions Personal

Circulacions Personal

Circulacions Personal

Adequació al Programa Funcional
Plantes destinades a les Sales de Vetlla i usos annexes:
Actualment degut, entre altres punts, a les dimensions de les vivendes,a l'estil
de vida, és poc habitual la Vetlla a domicili. La creació d'edificis com el que
estem projectant permet recuperar aquests espais.
Amb aquesta voluntat, la de preservar la Intimitat i Privacitat de les famílies aixi
com el seu Recolliment s'han projectat les plantes destinades a Sales de
Vetlles, donant com a premises per a conseguir-ho:
- Graduació dels epais de Recolliment :
Una planta baixa a on es situen els espais més públics (plaça, porxo, hall
d'accés i sala multiconfessional), i unes plantes primera i segona
únicament destinades a les sales de Vetlla.
- Búsqueda de la màxima Íntimitat de les famílies:
Projecció de les quatre sales de Vetlla i els seus espais annexos (com
serien les sales prèvies), completament independents entre ells.
Creació d'uns porxos privats, espais exteriors des d'on es pot contemplar
el cel com alegoria de la mort, dins d'un context d'íntimitat.
- Lluminositat- privacitat:
L'aparició de la doble pell ens permet la permeabilitat de la llum
preservant la privacitat. Els patis interiors creen espais verds dins de
l'edifici. La façana emmirallada del hall i de les sales prèvies als
vetllatoris ens dóna claror interior mantenint la privacitat.
- Diversitat d'espais per al recolliment:
A més de les pròpies sales destinades al Vetllatori, gràcies a la doble
pell, es creen uns patis porxats, exteriors, privats de recolliment i de
refugi de cada Vetllatori.
La projecció d'un pati-jardí posterior que es pot unir al jardí de la Clínica
Meritxell, crea un pulmó verd d'ús per aquelles persones que necessitin,
en aquests moments difícils, estar en contacte amb la natura.

accés familiars

V2

V4

V1

V3

comunicació capella

accés C/ Falgueró

accés peatonal

accés vehicles

accés C/ dels Escalls
CONNEXIÓ AMB HOSPITAL

Planta destinada al Tanatori:
Aquesta planta s'ha projectat pensant amb la mínima interferència entre la
circulació del personal i del féretre, amb l'espai d'administració a on es reben
els familiars.
Es crea una circulació lineal que conecta totes les sales amb la comunicació:
des de l'Hospital, el moll de càrrega i descàrrega i el nucli vertical que accedeix
a les sales de Vetlla.
S'ha considerat important la comunicació directa amb l'Hospital.
Es conserva el pas dels vehicles a la planta soterrani -1 de l'Hospital.
Totes les dependències s'il.luminaran ja sigui a façana o al patí interior que
separa el nou edifici de la capella a travès d'uns lluernaris.
Les amplades de les circulacions així com de les portes estaran adaptades al
trànsit de camilles i del féretre.
Privacitat, Intimitat:
Projecció de quatre sales de Vetlles totalment independents entre elles per
aconseguir la Intimitat i Privacitat de cada una de les famílies. Des del
distribuidor s'accedeix directament a la sala prèvia al Vetllatori, no havent-se de
barrejar amb les persones d'un altre Vetllatori.
Evitar aquells llargs passadissos a on has de passar per davant per anar a
qualsevol de les sales i a on es barregen gent de diferents Vetllatoris.
En cas que algun Vetllatori no estigui en funcionament pot quedar tancat, fet
que permet acotar l'espai evitant la visió d'espais-sales buides.

Zones exteriors
Zona càrrega i descàrrega
Espais interior P.Baixa
Administració

Graduació de la Privacitat:
Planta soterrani destinada al Tanatori.
Planta Baixa: espais públics.
Plantes Pis: espais de recolliment.
S'ha prioritzat la No aparició de cap sala de Vetlla en planta baixa,
donant a l'espai on hi ha trànsit del públic.
Plaça i Jardí
Plaça o espai públic obert a la ciutat, que interactua amb la vida urbana
de la zona.
Jardí posterior: espai de recolliment, espai més íntim. Aquest jardí es
troba a nivell del jardí de la Clínica Meritxell podent-se conectar tots dos
espais, fet que permetria l'aparició d'una zona verda destinada al
recolliment en mig dels arbres, amb l'aparició d'algun element porxat.
Pati o jardí de separació amb la capella, i a més es crea un lluernari que
permet donar llum a les estances situades en la Psot. -1.

Banys
Sala neveres
Zona d' Autòpsies

Zones exteriors
Porxos Privats

Zones exteriors
Porxos Privats

Zones Porxades

Patis interiors

Patis interiors

Espais interior P.Baixa
Sala multiconfessional

Espais interior P.Tipus
Espais dels Vetllatoris

Espais interior P.Tipus
Espais dels Vetllatoris

Administració

Banys

Banys

Banys

Zona de Tanotopràxia

Sales de Vetlles

Zones exteriors
Jardins

+1045,20

Sales de Vetlles
Zona pública
Tanatori

+1044,50
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Sala Multiconfessional:
Espai de recolliment per totes les persones tant de la religió catòlica com
d'altres cultos o laics.
Espai amb il.luminació tènue, indirecta.
Espai amb accés directa al jatdí posterior, espai exterior destinat al
recolliment.
Manteniment, Eficiència energètica i Sostenibilitat
Coberta Enjardinada:
Avantatges econòmics i ecològics:
- Reducció de les despeses d'energia.
- Estalvi d'aigua, al emmagatzemar-se seguint un cicle d'evaporació.
- Millora de l'aïllament interior i dóna estavilitat tèrmica a l'interior.
- Creació de la cinquena façana. Una façana verda que es pot gaugir desde
l'Hospital així com de la Clínica Meritxell.
- Reducció del calor urbà, ja que filtra i disminueix la pols de l'aire, permet
humidificar i refredar l'aire, millorant el microclima urbà així com reté elements
tòxics reduint la contaminació atmosfèrica. Filtra l'aigua reduint les substàncies
nocives.
- Reducció del soroll: redueixen la reflexió sonora i milloren la insonorització.
- Hàbitat natural dels animals.
- Es composarà de productes de materials reciclats.
- Es preveura una coberta reguladora de càrregues pluvials, fet cada vegada
més necessari degut a la irregularitat de les precipitacions.
- S'analitzarà la possibilitat l'emmagatzenament d'aigua de la pluja
per utilitzar-lo com a reg de les zones verdes de la plaça, en les époques
seques.
Plaques Fotovoltaiques
-En la coberta enjardinada es col.locaran plaques fotovoltaiques aptes per
funcionar i no perjudicar a la coberta vegetal.
La coberta enjardinada suavitza la temperatura ambiental fet que fa que baixi la
temperatura superficial dels panells solars i pertant augmenti el seu rendiment.
La energia solar podrà ser utilitzada per l'aigua calenta i per la calefacció.
Control solar
La doble pell permet la regulació de la llum aconseguint notables estalvis en la
refrigeració interior de l'edifici degut a la creació de zones de ombra que redueix
la incidència energètica a la que està sotmès.
Vidres reflexants són protectors solars que protegeixen dels raigs ultraviolats.
Materials façana:
La Doble Pell:
El disseny de l'edifici permet la flexivilitat de la façana, la doble pell
pot ser construida utilitzant diferents materials: prefabricats de formigó
polimèric o panells composite (ambdos materials que tenen un
manteniment molt baix), en aquest cas les obertures interiors poden ser
de diferents formes, nosaltres hem optat per obertures esfèriques que
entenem s'identifiquen més amb l'ús al qual està destinat l'edifici.
Comentar que mantenint la mateixa forma, la doble pell també es podria
construir amb lames metàl.liques, prefabricat de formigó o de fusta
(aquest darrer material permet tenir un aspecte més càlid però comporta
un manteniment molt més alt).
Pell interior:
L'acabat d'aquesta façana serà amb una pintura per exteriors, ja que la
imatge la dóna la pell exterior.
Materials Interiors:
En l'interior es treballarà amb materials petris, soferts combinats amb la
calidesa de la fusta.
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倀䰀䄀一吀䄀 匀伀吀䔀刀刀䄀一䤀 ⴀ ⴀ 吀䄀一䄀吀伀刀䤀
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一 䄀 吀 唀 刀 䄀 䰀 䤀 伀 刀 䜀 쀀 一 䤀 䌀    䌀 伀 一 匀 吀 刀 唀 䌀 䌀 䤀 팀 䐀 䔀 䰀 吀 䄀 一 䄀 吀 伀 刀 䤀 一 䄀 䌀 䤀 伀 一 䄀 䰀 䤀 䰀 䔀 匀 匀 䄀 䰀 䔀 匀 䐀 䔀 嘀 䔀 吀 䰀 䰀 䄀 䌀 伀 䴀 唀 一 䄀 䰀 匀

䤀一吀䔀䜀刀䄀䌀䤀팀 䔀一 䰀ᤠ䔀一吀伀刀一 ⴀ 䜀䔀一䔀刀䄀䌀䤀팀 䐀ᤠ䔀匀倀䄀䤀 倀

匀伀䈀刀䤀䔀吀䄀吀 ⴀ 刀䔀䰀䄀䌀䤀팀 䤀一吀䔀刀䤀伀刀⼀䔀堀吀䔀刀䤀伀刀 ⴀ 䤀䰀뜀䰀唀䴀䤀一䄀䌀䤀팀 一䄀吀唀刀䄀䰀

吀刀䄀一匀倀䄀刀저一䌀䤀䄀 ⴀ 倀刀䤀嘀䄀䌀䤀吀䄀吀 ⴀ 䌀伀一吀刀伀䰀 䰀唀䴀촀一䤀䌀

嘀䤀匀唀䄀䰀匀

倀⬀  倀䰀䄀윀䄀 嘀䔀刀䐀䄀

匀䄀䰀䄀 䐀䔀 嘀䔀吀䰀䰀䄀 㐀

匀䄀䰀䄀 䐀䔀 嘀䔀吀䰀䰀䄀 ㈀

匀䄀䰀䄀 䐀䔀 嘀䔀吀䰀䰀䄀 ㌀

匀䄀䰀䄀 䐀䔀 嘀䔀吀䰀䰀䄀 

倀䈀  匀䄀䰀䔀匀 䐀䔀 嘀䔀吀䰀䰀䄀
    䌀伀䴀唀一䄀䰀匀

䌀䄀刀刀䔀刀 䐀䔀䰀匀 䔀匀䌀䄀䰀䰀匀

䄀䌀䌀준匀 刀伀䐀䄀吀 䔀堀䤀匀吀䔀一吀 ⴀ 䌀伀一一䔀堀䤀팀 䄀䴀䈀 䠀伀匀倀䤀吀䄀䰀
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匀䄀䰀䄀 䐀䔀 䄀唀吀툀倀匀䤀䔀匀

匀䄀䰀䄀 䐀䔀 吀䄀一䄀吀伀倀刀쀀堀䤀䄀
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倀ⴀ  吀䄀一䄀吀伀刀䤀 一䄀䌀䤀伀一䄀䰀
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Plànol Emplaçament_ Escala: 1/400

N

Plantes Projecte_ Escala: 1/200

Idea de Generació del Projecte _ Escala: S.E

Planta Soterrani / Zona Restringida -8,00m
464.58 m2c

Forma urbana
1_ Alliberament de superfície / Buit del terreny

2_ Ocupació del solar

15

3_ Conservació de l'accés rodat a l'hospital

Llegenda
01 Instalacions
02 Muntacàrregues
03 Escales restringides (ús intern)
04 Instalacions
05 Vestuaris
06 Vestíbuls / Taquilles
07 Sala d'autòpsies
08 Sala intermitja
09 Sala de tanatopraxia
10 Magatzem tanatopraxia
11 Sala de neveres
12 Magatzem
13 Sala de congelador
14 Magatzem
15 Escales restringides (ús intern)
16 Circulació
17 Instalacions

17
15
16
14

Tempus Fugit

13
12

Construcció del Tanatori Nacional

S.U.

9.28 m2
40.15 m2
59.12 m2
11.40 m2
47.58 m2
11.28 m2
36.72 m2
11.28 m2
26.08 m2
11.40 m2
97.06 m2
11.28 m2

11
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10

08

09
4_ Espais oberts a edificis contigus

5_ Execució de nivells

6_ Extrusió de lluernes

07

05

06
04

03

Carrer del Falgueró

02

01

Incidencia de la llum sobre les lluernes
Planta Baixa _Semisoterrani / Administració -4,00m
364.35 m2c
Llegenda
01 Instalacions
02 Muntacàrregues
03 Escales restringides (ús intern)
04 Accés Principal Administració
05 Control
06 Zona d' Espera
07 Administració
08 Office
09 Instalacions
10 Cafetería
11 Accés cafetería
12 Escales d'ús general
13 Zona d'estar cafetería
14 Banys Homes
15 Bany Accessible
16 Banys Dones
17 Instalacions
18 Escales restringides (ús intern)
19 Ascensor ús general

18
19

rer

Car

alls

s Esc

del

17

16

15
12

13

Planta Cobertes+6.00m

14

Lluernes

S.U

11.15 m2
27.31 m2
33.95 m2
9.35 m2
14.89 m2
12.48 m2
132.24 m2

11
Axonometría Projecte _ Escala: S.E

10

09
08
07
"Sólo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no
es para quien le tema o la rehúya." Luis Barragán
"La luz no es algo vago y difuso que pueda darse por sentado por el mero hecho de que está siempre ahí. El sol no sale en

05

vano cada día" Alberto Campo Baeza.

06

Tempus fugit/ El temps vola

04
Enfrontar-se a un solar buit dins d'uns límits d'una trama urbana consolidada, sumptuosa i integrada al paisatge, era tot un
repte.
Trobar una forma precisa per a un lloc concret, utilitzant ambdues condicions com a impuls per expressar un programa de

Planta Primera +0.00m

03

tanatori...
No es buscava un edifici imponent o una fita urbana, sino més bé un punt que cosís el buit entre l'hospital i la capella, que

Espai Porticat

s'integrés amb altres edificis ja existents.

Hall principal

Un mur perimetral segueix els contorns de la parcel.la, alçant-se sobre ells el desenvolupament del tanatori, respectant

Sales de vetlla

l'escala dels edificis adjacents, establint diàleg entre els carrers del Escalls i Falgueró.

02

Creant una topografia de cossos extruits, soterrats i projectats cap a l'exterior que a la vegada provoca una

01

desmaterialització entre espais exteriors i interiors... desdibuixant-se en l'aire... tempus fugit.

Planta Accés principal Tanatori +0,00m
Planta primera
464.68 m2c

Seccions Projecte_ Escala: 1/200

Planta Cobertes
+6.00m

Planta Primera
+0.00m

Planta Primera
+0.00m

Llegenda
S.U
01 Instalacions
02 Muntacàrregues
03 Escales restringides amb accés al túmul
04 Pati
05 Escales d'ús general
42.96 m2
06 Sala de vetlla
07 Túmul
08 Lluernes llanterna
82.73 m2
09 Sala d'espera
50.02 m2
10 Plaça porticada
11 Accés
70.95 m2
12 Hall
13 Zona vending
14 Sortida d'emergencia personal
15 Ascensor
63.18 m2
16 Circulació accés a túmuls

15

03
Planta Cobertes
+6.00m

13
14
05

Planta Baixa
Semisoterrani -4.00m
Planta Baixa
Semisoterrani
-4.00m

Planta Baixa
Semisoterrani
-4.00m

12

Cafetería
Administració

07
16

Soterrani -1
-8.00m

08
11

Soterrani -1
-8.00m

06
09

Planta Cobertes
+6.00m

10

Planta Soterrani -8.00m
Planta Primera
+0.00m

09

Sales d'autopsia /tanatopraxia
Vestuaris
Magatzems
Instalacions

Planta Baixa
Semisoterrani
-4.00m

02
Soterrani -1
-8.00m

01
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MERCÈ TERREROS
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GERARD VECIANA
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GERARD VECIANA
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