
La imatge més pública del nou edifici es disposa en diàleg amb l’antiga església-hospital de Sant Antoni Abat, convidant a la ciutat a travessar la Ronda Ibèrica i iniciar l’ocupació del nord. La 
idea de vincular l’espai públic exterior de la Ronda Ibèrica amb la gran “Rambla interior” tridimencional que distribueix les circulacions públiques de l’hospital és una de les idees força del projec-
te. El cos volat que protegeix i assenyala els accessos principals a l’hospital i ambulatoris és alhora balconada-mirador de la ciutat amb la presència dominant de la vella església en primer terme.
El filtre laminar que revesteix aquest gran espai lineal d’introducció a l’hospital ens protegeix del sol impertinent de l’estiu, però sobretot, expressa la transferència espacial d’aquesta “Rambla in-
terior” cap a l’exterior de la ciutat. Infiltració de l’espai exterior a l’interior de l’arquitectura i a l’inrevés, tema permanent de la composició i l’exigència bioclimàtica que en la proposta esdevé imatge principal de l’edifici.
Les activitats més cíviques del programa es disposen a llevant, davant per davant del parc “Entretorrents”, en coherència amb l’idea de parc equipat que traspua el projecte de l’Eixample Nord: restaurant-cafeteria per a públic i hospitalaris, 
auditori i àrees de docència/recerca configuren aquesta transició amb el parc, composada mitjançant volums menors i articulacions variades que resolen una de les moltes escales que exigeix l’interfase del gran edifici amb l’entorn.

A ponent, l’hospital es fon amb els teixits urbans residencials que, recolzats en la Ronda Ibèrica, ens apropen a l’Estació Intermodal i s’extenen cap a la C-32. Aquesta disolució de l’hospital amb l’Eixample Nord ens porta a ali-
near el cos administratiu segons l’itinerari peatonal provinent del nord, que s’eixampla gradualment fins formar una plaça que mostra la cantonada de major jerarquia del volum hospitalari. Una nova articulació de volums amb 
directrius diverses genera un accés independent exterior per a l’administració i personal mèdic des del carrer peatonal. L’amplitud d’aquest eix amb prioritat per a vianants permet preveure un carril de circulacions restringides ex-
clusives de l’hospital, convenient per a l’accés als patis posteriors de serveis tècnics i àrea de Rehabilitació. Tot plegat, sense perjudici de la mobilitat peatonal que activarà i caracteritzarà aquest àmbit de transició Hospital-ciutat. 
Al nord, una seqüència alternada de cinc cosos longitudinals i quatre patis oberts relligats per una banda circulatòria interior al recinte (+28), configuren una façana d’escala menor amb tres dels cinc dits referits, que s’apropen 
a la rasant (+32) i alineació del carrer posterior. Arquitectura horitzontal que es disol sàviament amb la ciutat sense renuncia de la identitat per tal de resoldre la peça més gran del mosaic urbà que es planteja a l’Eixample Nord.
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