Aprovat per decret d’alcaldia de data 7 d’abril de 2021
En dono fe,
El Secretari General

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I
JUSTIFICATIVA
PROJECTE:
EDIFICI MODULAR PER EMERGÈNCIES I URGÈNCIES

1

Denominació
Centre d’Acollida per a Emergències i Urgències

Tipologia
Recurs de primera acollida i curta-mitja estada

Antecedents
La manca de recursos residencials públics a la ciutat, com per exemple: albergs municipals, centres
d'acollida nocturna o baixa exigència, centres d'acollida per a urgències i emergències social, etc. ha
limitat considerablement durant molts anys la capacitat de resposta de l'Ajuntament de Lleida per
atendre les emergències i urgències socials de caràcter estacional que caracteritzen la nostra ciutat:
la campanya agrària a l'estiu i el pla iglú a l'hivern. Així com, qualsevol altra situació desprevinguda o
fenomen de risc (incendis, ensorraments, inundacions, etc.) que requereixi el reallotjament immediat
i temporal de diverses persones o unitats familiars alhora.
Tal com hem apuntat anteriorment, la manca d'un recurs específic per a donar resposta correcta a
algunes de les situacions anteriorment descrites propicia any rere any:
1. En primer lloc, l'habilitació provisional i temporal d'espais d'acollida que no estan preparats
per un ús residencial sostingut en el temps. A més, les opcions que ofereix la infraestructura
d'aquests espais són molt limitades. N'és un clar exemple els pavellons firals o poliesportius.
2. En segon lloc, l'establiment d'assentaments irregulars, persones en situació de carrer dormint
a la intempèrie o en infrahabitatges. Comportant així, per una banda, situacions de
deteriorament físic de les persones i degradació ambiental dels espais públics. I per una altra
banda, tensions i dificultats en la convivència diària amb l'entorn més immediat.
Són per tots aquests motius que observem la necessitat de disposar d'un centre d'emergències i
urgències socials: un equipament estable, digne i de caràcter específic que ofereixi un servei
residencial temporal i una atenció integral - com també, preventiva - que garanteixi la cobertura
autònoma de les necessitats bàsiques, i alhora, la normalització i inclusió social de les persones ateses.
Es tracta, per tant, d'un recurs de curta i mitja estada.
Cal fer un esment específic que l’equipament s'emmarca dintre de la filosofia "all-inclusive model".
Així és que incorporarà espais comunitaris oberts al barri i a la ciutat com a elements d'integració i
inclusió social. Com també la possibilitat que en moments de baixa ocupació, pugui ser emprat per
altres col·lectius -anteriorment no descrits- que realitzin una estada limitada a la ciutat. A tall
d'exemple: programes acadèmics d'intercanvi, colònies, etc.

2

Descripció general del projecte
A- Descripció general de l’edifici:
Es tracta d’un projecte modular de nova construcció sobre un solar buit. A més, inclou la dotació
d’instal·lacions així com les actuacions necessàries (aïllaments, coberta, etc.) per al desenvolupament
de la nova activitat en condicions de qualitat adequades les quals es descriuen en els següents
apartats:

B- Ús característic:
Ús compatible amb un sector residencial, que combina funcions de caràcter comunitari dotacionals i
residencials especials.

C- Altres usos previstos:
Encara no es projecten, però es consideren altres usos compatibles, especialment el residencial
comunitari socio-assistencial, com una residència de proximitat de gent gran del barri, en la resta del
solar.

D- Programa de necessitats:
Capacitat aproximada de 120 persones i amb els següents espais:
ACCÉS A L’EQUIPAMENT
− Accés doble a través dels dos vials del solar amb una superfície aproximada de 2.000 m 2 a definir
en funció del projecte final.
− Vestíbul amb consergeria i zona per vigilant de control d’accés.
− Pati o zona exterior d’esbarjo amb taules i cadires, també útil per evitar cues al carrer.
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ESPAIS PRIVATIUS
L’accés als serveis per a usuaris hauria de ser mitjançant un sistema informatitzat intel·ligent
mitjançant targeta magnètica o reconeixement facial o dactilar. A l’oficina d’atenció es donaran
els permisos per accedir a un dormitori en concret o als serveis que es determinin.
Seguint el model dels aparthotels i co-housing es planteja:
Habitacions d’ús compartit per a 4 persones i moblades amb: llits o lliteres, taquilles individuals
amb clau o targeta individualitzada, armari amb calaixera, etc.
Les habitacions també hauran de complir amb els següents requisits:
• Preferiblement, bany complet a cada habitació (dutxa, WC i rentamans). Es podria
valorar ubicar dos nuclis de banys amb dutxes a cada planta.
• Una cuina-office equipada per cuinar però també menjar. La cuina-office estarà
compartida per cada dues habitacions, amb accés des de cada habitació amb una porta
que es pugui tancar amb clau.
És important preveure:
• Un mínim de 8 habitacions individuals per situacions especials (malaltia, gent gran,
aïllaments, etc.).
• Accessos diferenciats cada 5 o 6 habitacions. Això permetrà obrir i tancar espais
d’acord amb les necessitats i diferenciar per perfils de persones allotjades (dones,
joves, famílies, etc.).
Espais d’ús per a persones que no pernocten
Són espais accessibles tant per a les persones que pernocten a l’equipament com les que no
− Espai de consigna amb taquilles individuals
− Zona de 10 dutxes aproximadament amb lavabos, taquilles i vestidor.
− Bugaderia d’autoservei amb espai per múltiples rentadores i assecadores
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ESPAIS COMUNITARIS
Són espais oberts de trobada i convivència de caràcter recreatiu que afavoreixin la relació grupal i
comunitària facilitant d’aquesta manera el procés creador d’inclusió social al barri.
En aquest sentit, seran espais accessibles pels usuaris però també per la resta de barris, per tant,
hauran de contenir accessos directes i independents des del carrer.
− Espai bar-restaurant amb capacitat per fer àpats (cuina annexa equipada per cuinar in situ) i sala
de menjador.
− Espai comú amb TV, PC’s per fer tràmits, connectivitat i activitats dedescans i lleure.
− Sala polivalent d’usos comunitaris múltiples per dur a terme activitats diverses (tallers, xerrades,
conferències, exposicions, etc.). Puntualment i en cas d’extrema necessitat, per exemple:
emergència climàtica, s’habilitarà com a espai de pernoctació amb hamaques.
− Green rooftop o Azotea Verde, és a dir, un terrat que pugui albergar horts urbans, vegetació verda,
etc. I que al mateix temps esdevingui una zona de descans amb elements com bancs de seure.
Aquest terrat, idealment, hauria de contenir una "caseta" per emmagatzemar material, però
també perquè es pugui dur a terme alguna activitat grupal reduïda, per exemple: classe
d'horticultura, disseny floral, etc.
− Zona de magatzem per emmagatzemar estris i material divers.
ESPAIS PER A PROFESSIONALS
A l’equipament cal preveure espais d’atenció a la ciutadania i de treball per a professionals de
l’Ajuntament de Lleida que gestionaran els diferents usos de l’equipament. Així, podran confluir
professionals de diferents departaments o seccions en funció de l’ús, del moment i de la situació
que provoqui l’estada.
Els usuaris que vulguin accedir als serveis que es prestin des d’aquest equipament, hauran de passar
prèviament per les oficines d’atenció on se’ls donarà permís per fer-ne ús. Un cop feta l’entrevista i
valoració social per part del o la professional, ja podran accedir a les zones privatives de manera
lliure durant els dies que s’acordi.
Caldria diferenciar dos accessos separats a la zona d’atenció per poder evitar acumulació de
persones en una sola cua i, en cas d’usos múltiples, poder diferenciar per tipologia d’usuaris o de
serveis.
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S’haurà de contemplar:
− Espais d’atenció a les persones i de treball per a professionals
▪

Despatxos d’atenció individualitzada1.

▪

Sala d’espera.

▪

Despatx d’atenció sanitària.

▪

Despatx pel coordinadors/es amb taula per reunions.

▪

Sala de treball intern.

▪

Sala de reunions amb espai per armaris i arxiu.

− Espais de gestió
▪

Vestidors i serveis per a professionals.

▪

Magatzem per estris i material de reposició

▪

Mini office per a professionals

▪

Magatzem amb funcions de rober d’emergència

− Oficina Open Space
Es tracta d'una oficina open space que incorpori la filosofia, característiques, arquitectura i disseny
dels espais de treball de moltes empreses tecnològiques i start-ups (Google, Apple, Microsoft, etc).
L'objectiu d'aquest espai és esdevenir la prova pilot de l'innovation lab i coworking space de
l'Ajuntament de Lleida.

ALTRES ASPECTES
− Les habitacions, oficines i espais comuns han de disposar de ventilació i llum natural
− El disseny de l'edifici haurà de continuar amb l'estètica i la integració en el paisatge. Així com complir els
criteris d'eficiència energètica.

Lleida, a data de signatura electrònica

Gemma Domingo Llobet
Coordinadora Responsable de Benestar Social
1

tots els despatxos d’atenció són per una única persona: una taula amb cadira per la professional i dues cadires per als
usuaris/es i han de complir unes mesures de seguretat que contemplen la ventilació natural i dues portes: una per accés
dels usuaris i una altra darrera de la cadira de la professional que pot estar connectada amb el despatx de la vora.
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