
Cercant una solució per a cada necessitat
rquetica és un estu-
di d’arquitectura 
centrat en les perso-
nes, en què oferei-
xen un servei d’as-

sessorament, gestió i desenvolupa-
ment de projectes i obres que dona 
resposta als temes relacionats amb 
l’accessibilitat edificatòria i els en-
torns urbans, amb especial atenció 
a l’adaptació funcional de l’habitat-
ge. S’adrecen principalment a la 
gent gran i a totes aquelles perso-
nes amb qualsevol tipus de disca-
pacitat, tant física com sensorial. 

L’habitatge és el nostre refugi; és 
on ens trobem segurs, tranquils, 
còmodes. Ens identifica i, en molts 
casos, ens dignifica. Per tant, ro-
mandre a casa nostra esdevé, per a 
la majoria de persones, un objectiu 
bàsic que garanteix, a més del con-
fort, l’autonomia i la independèn-
cia... la dignitat. 

DONAR RESPOSTES 
Fent que l’habitatge s’adapti a ca-
dascú, es configuren espais que do-
nen una resposta personal a les 
sol·licituds plantejades. I, per tant, 
proporcionen comoditat, seguretat 
i facilitat d’ús, incidint directament 
en la qualitat de vida de les perso-
nes que els habiten, el seu estat aní-
mic i el del seu cercle proper, millo-
rant la seva salut.  

I, de retruc, fins i tot produint un 
impacte de reducció de la despesa 
sanitaria a llarg termini. A més, mi-
lloren la qualitat espaial dels habi-
tatges a futur. 

Per desenvolupar el projecte a 
mida de l’usuari, Arquetica creua 
l’avaluació socio-sanitaria de 
l’usuari amb l’avaluació tècnica-ar-
quitectònica del seus espais vitals, 
per proposar una solució acurada i 
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Viure en un entorn accessible

Obres desenvolupades per Arquetica a l’hora d’adaptar, tant un menjador com un bany, a les necessitats específiques de l’usuari.
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d’alçades i fondàries d’armaris; 
substitució de la placa de cocció a 
gas per una de més segura. 
 
■ Disseny del bany. Valorant l’opti-
mització de l’espai; redistribució de 

les peces per millorar-ne l’ús, can-
vi del tipus d’aixetes, re col·locació 
del mirall. Substitució (o no) de la 
banyera per una dutxa a peu pla, 
col·locació de mampares, elimina-
ció de superfícies relliscoses, col·lo-

Regular l’alçada dels taulell de cuina és una solució per fer la vida més fàcil.

personalitzada a les necessitats 
concretes de cada client. A nivell 
d’habitatge particular el servei que 
es dona des d’Arquetica està enca-
minat a millorar els espais interiors  
afavorint les condicions perquè els 
usuaris puguin continuar gaudint 
del seu entorn habitual. Per assolir-
ho es treballen amb especial aten-
ció sota els seguents conceptes: 

 
■ Disseny de l’habitatge. Equili-
brant l’espai, circulacions, mo-
di? cació d’envans, ampliació de 
passadissos i portes, adaptació 
d’accessos a terrasses i patis, elimi-
nació de desnivells, avaluació del 
lliscament de superfícies. 
 
■ Disseny de la cuina. Avaluant el 
funcionament de l’espai “versus” el 
mobiliari, la regulació de l’alçada 
del taulell de cuina i la selecció dels 
mobles fixos i mòbils; modi? cació 

cació de barres de subjecció per se-
guretat, eliminació del bidet. 
 
■ Instal·lacions. Renovació i/o ac-
tualització de les instal·lacions 
d’electricitat, aigua, gas, d’incendis 
i climatització, millorant-ne la se-
guretat. Valoració de les dimensions 
dels elements, alçades de col·loca-
ció, di? cultats per pressionar, etc. 
Optimització i implementació de 
les telecomunicacions. 
 
■ Automatismes-domòtica. Els au-
tomatismes per a l’habitatge fan la 
vida més confortable, simpli? cant 
processos, garantint la seguretat i 
reduint el consum energètic. Ober-
tura de portes, persianes, llums, 
programes i seqüències, avisadors, 
comunicadors amb familia i serveis 
assistencials, detectors i alarmes.  
L’equip d’Arquetica entén l’arqui-
tectura indissociable de la seva fun-
ció i dels seus usuaris. 
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