
El nou equipament d’Ampans
es construirà en un terreny entre
el carrer de la Pau i el Camí Vell
de Santpedor que l'Ajuntament
de Manresa ha cedit a l’entitat
per a un període de 75 anys
prorrogables a 15 més. Prè-
viament, aquest solar havia
estat cedit pel consistori a la
Fundació Sociosanitària de
Manresa per fer-hi una resi-
dència per a gent gran, projecte
que va quedar frenat per la crisi
i al qual finalment la fundació va
renunciar.

La residència tindrà llars per a
persones amb discapacitat ja
grans i per a la seva família, també
envellida, per assegurar la convi-
vència de pares i fills i mantenir la
unitat familiar. D’aquesta manera

s’evita que les famílies s’hagin de
separar per anar a residències di-
ferents quan els progenitors, que
són els cuidadors principals, ja no

es poden fer càrrec del fill. És un
model innovador d’acolliment re-
sidencial, segons la mateixa enti-

tat.
Segons Ampans, una de

cada tres persones amb disca-
pacitat intel·lectual a l’Estat
viu al domicili familiar, i
l’edat mitjana dels pares és
d’entre 76 i 78 anys. En la mei-
tat de casos només hi ha un

sol progenitor. Es calcula que
també una de cada tres perso-

nes ha hagut de deixar el domi-
cili familiar per anar a una resi-
dència o llar-residència. Els 12 ha-
bitatges del nou equipament evi-
taran aquesta fractura familiar.

A part dels recursos humans i
tècnics, el nou edifici incorporarà
la tecnologia com a eina per mi-
llorar la qualitat de vida.

REDACCIÓ MANRESA

L’estudi català d’arquitectes
RCR, que va guanyar el 2017 el
premi Pritzker, considerat el No-
bel d’arquitectura, està treballant
amb Ampans en la preparació del
nou projecte de l’entitat, la resi-
dència que construirà al barri
manresà de la Parada, segons ha
pogut saber Regió7.

El despatx olotí d’arquitectes
format per Rafael Aranda, Carme
Pigem i Ramon Vilalta va rebre el
Pritzker en un acte a Tòquio pre-
sidit per l’emperador Akihito. Van
ser els primers catalans que gua-
nyaven el premi més destacat del
món en el camp de l’aquitectura.

L’any 2005 els olotins RCR van
ser guardonats amb el Premi Na-
cional d’Arquitectura i Espai Pú-
blic, concedit per la Generalitat,
per l’edifici de l’escola bressol Els
Colors de Manlleu. 

També han rebut el premi FAD
pels pavellons al restaurant Les
Cols. El 2009 van ser finalistes al
premi Mies Van der Rohe d’arqui-
tectura per la biblioteca de Sant
Antoni, Casal d’Avis i Espai Inte-
rior d’Illa a l’Eixample de Barce-
lona. L’any 2017, van rebre el Pre-
mi Pritzker, i així van esdevenir el
primer estudi d’arquitectura cata-
là que el va aconseguir i el segon
de tot l’Estat espanyol, després
que l’obtingués Rafael Moneo
l’any 1996.

Segons han confirmat fonts
d’Ampans, l’avantprojecte de la
Parada encara es troba en fase
d’estudi.

La idea inicial és que sigui un

equipament distribuït en 3 espais:
llars residència, benestar i salut, i
espai comunitari. 

És previst que disposi de 60 pla-
ces de llars-residència per a per-
sones que requereixin suport, 50
places de servei diürn de teràpia
ocupacional per a persones amb
necessitats de suport, i 12 habitat-

ges destinats a persones i famílies
amb necessitats de suport pun-
tual per a la seva autogestió i vida
independent.

El disseny d’aquest nou equi-
pament residencial s’ha fet, se-
gons Ampans, seguint un mètode
de coproducció i de cooperació, i
pretén provocar un canvi de mi-
rada envers la discapacitat i les
persones en situació de vulnera-
bilitat, entenent la diversitat com
un valor de convivència i de trans-
formació social. 

Aquests nous models dibuixen
equipaments arquitectònica-

ment oberts a l’entorn, sosteni-
bles, que faciliten la convivència
comunitària i sinergies amb el
barri i la ciutat.

Ampans preveu començar les
obres de la residència el mes de
setembre amb l’objectiu que esti-
gui llesta per a la posada en marxa
l’octubre del 2020.

REDACCIÓ MANRESA

Els guanyadors del ‘Nobel’ d’arquitectura
preparen la nova residència d’Ampans
L’estudi d’Olot RCR, premi Pritzker, treballa en una proposta innovadora per a l’equipament de discapacitats de la Parada

Fonts d’Ampans han explicat
que l’entitat treballa «en un mo-
del de servei obert a la ciutat i in-
novador arquitectònicament»
que afavoreixi la relació amb
l'entorn.

Segons Ampans, la voluntat
és que l’arquitectura potenciï la
inclusió «en la manera d'acom-
panyar, donar suport i en l’im-
pacte i valor social que aportarà
tant a les persones beneficiàries
com a l’entorn comunitari».

Seguint aquests paràmetres,
es vol dissenyar un espai que
respongui a aquests criteris i, se-
gons Ampans, «la  trajectòria de
RCR assegura un projecte que va
més enllà dels esquemes clàs-
sics, d'entendre els edificis des-
tinats a serveis socials».

Així que, sempre segons fonts
d’Ampans, en l’horitzó el que hi
ha és assolir «un espai de ciutat».
De fet, allò que el jurat va valorar
especialment per a l’atorgament
del Pritzker va ser  la capacitat
d’aconseguir «de la forma més
poètica i bella possible» que una
obra pugui ser totalment univer-
sal independentment d’on esti-
gui construïda.

REDACCIÓ MANRESA

«Un model de
servei obert a la
ciutat, innovador
arquitectònicament
i inclusiu»

ARXIU/MARINA LÓPEZ 

Els arquitectes de l’estudi RCR, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta

Segons han confirmat fonts
d’Ampans, l’avantprojecte de
la Parada encara es troba en
fase d’estudi
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ARXIU/MIREIA ARSO

Solar davant del Pius Font i Quer, entre la Pau i el Camí Vell de Santpedor

Un equipament per a discapacitats d’edat
avançada que pretén evitar fractures familiars

SOLAR PER
EDIFICAR

Aranda, Pigem i Vilalta van
rebre el Pritzker en un acte a
Tòquio presidit per
l’emperador Akihito

APOSTA INNOVADORA L’estudi català d’arquitectes que va guanyar el considerat com a premi ‘Nobel’ d’arquitectura treballa per donar forma
al nou model de residència per a discapacitats ja grans i les seves famílies que Ampans construirà davant l’institut Pius Font i Quer

Fundació Ampans


