




 

 

RESUM 
Aquest PFG consisteix en el seguiment de l'obra de rehabilitació de façanes i cobertes del pavelló de 
Sant Salvador del recinte de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, edifici situat al costat llevant després 
d'accedir al recinte pel carrer Cartagena.  
El conjunt arquitectònic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un referent molt important del 
patrimoni i la cultura de Catalunya, reconegut al 1997 com Hospital de Patrimoni Mundial per la 
UNESCO, per la seva singularitat constructiva i bellesa artística. És el conjunt modernista més important 
d’Europa i després d’acollir durant un segle les instal·lacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es 
troba en un procés rehabilitació per recuperar el seu valor artístic i patrimonial. Aquest procés es fa 
sota estrictes criteris de sostenibilitat i dotant els pavellons de les més avançades tecnologies. 
L'objectiu és recuperar i rehabilitar els pavellons modernistes i engegar un projecte sociocultural capaç 
de donar un nou impuls estratègic a la ciutat de Barcelona i a la societat catalana, donant respostes a 
les necessitats i inquietuds de la societat del segle XXI: 
- Espais per acollir organismes internacionals i xarxes que treballen en l'àmbit de la Mediterrània i en 
temàtiques relacionades amb la salut i l'alimentació, la cooperació, la cultura i l'educació, el medi 
ambient i l'economia. 
- Espais de difusió i serveis. 
El projecte està dividit en tres grans àrees: la memòria descriptiva, la memòria constructiva i els 
annexes. 
La memòria descriptiva consta de tres subapartats on en primer lloc, ens donarà a conèixer el conjunt 
arquitectònic de l'Hospital de Sant Pau, així com els seus anys d'història i ús diferent amb els que s'ha 
anat adaptant. Finalment centrarem atenció en el pavelló en el que he participat, per tal d'entendre la 
posterior memòria constructiva. 
En segon lloc, s'estructurarà els agents que han format part per a l'execució del Projecte de 
rehabilitació del pavelló de Sant Salvador. 
I per últim, es facilitarà la informació corresponent al Projecte d'actuació i execució realitzat, així com 
les prestacions de l'edifici que es requereixen. 
La memòria constructiva estarà formada per unes fitxes documentals de cadascun dels procediments 
realitzats durant la rehabilitació del pavelló incloent descripcions tècniques i materials. Juntament, es 
facilitaran mappings d'algunes de les tasques per tal de visualitzar amb facilitat l'evolució dels elements 
més característics de l'obra. 
Finalment, l'apartat d'annexes recollirà la documentació gràfica, un recull fotogràfic i les certificacions 
mensuals que descriuen el ritme de l'obra i les decisions preses durant aquests mesos.  
La meva funció principal dins aquesta obra, ha estat la de “ajudant” de la Direcció d'obra, duent a 
terme el seguiment de l’obra en el procés constructiu, assistència a la majoria de les tasques realitzades 
pel cap d'obra i producció,  el seguiment del pla de gestió de residus i pla de qualitat d'obra; i realitzar 
el pressupost d'alguna partida a proposar nova. 
Aquesta aventura ha estat molt profitosa i d’un alt grau d’aprenentatge per la meva part, no només 
tècnicament sinó també personalment. He conegut un gran nombre d'empreses que han confluït en el 
recinte, així com la necessitat de d'interrelacionar-se entre elles per tal de facilitar i millorar l'execució 

de la pròpia obra; gràcies a algunes visites a pavellons ja acabats hem agafat idees o millorat les 
proposades, el bon tracte amb les empreses ens ha facilitat la col·locació de la grua temporalment, o el 
transport d'alguns materials al voltant del pavelló.   
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INTRODUCCIÓ 

Ens situem en el recinte de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 

adreçat en la illa descrita pels carrers Cartegena, Mas Casanovas, 

Sant Quintí i Sant Antoni Maria Claret. Concretament, 

participarem en la direcció d'obra de la  rehabilitació del pavelló 

de Sant Salvador, edifici situat al costat llevant després d'accedir al 

recinte pel carrer Cartagena.  

La rehabilitació de l'hospital de Sant Pau està formada per varies 

empreses amb diferents papers dins d'aquesta. Conviuen feines de 

topografia i urbanització de l'envolvent i de rehabilitació dels 

edificis integrats en la zona. Es van establir dues fases 

d'intervenció en el recinte: La primera i en la qual formem part, 

comprèn tot l'eix central del recinte, cosa que representa un total 

de 13 edificis, amb 26.400 m2 construïts, 24.500 m2 d'espais 

exteriors i pràcticament tota la xarxa de túnels soterranis. La 

segons fase inclou l'antiga farmàcia, l'edifici de les cuines i els 

pavellons de Santa Victòria, Sant Frederic, la Casa de 

Convalescència i la Parròquia. 

 

Aquesta simultaneïtat de feines implica una simultaneïtat 

d'empreses, i per gestionar-les totes des d’un òrgan central, 

trobem la "Muy Ilustre Administración (Mia)", compartida pel 

Cabildo Catedralici, la Generalitat i l'Ajuntament. Actualment 

l'empresa FIRA 2000 SA és qui mou els fils de tota la obra, sota 

tutela de la Mia. A més a més, al tractar-se d'un conjunt 

arquitectònic nominat com a Patrimoni mundial és imprescindible 

comptar amb un equip de patrimoni. 

L'empresa a la qual formo part, realitza el paper de constructora 

únicament, i només treballa al pavelló de Sant Salvador. Al mateix 

temps existeix una direcció facultativa formada només per a dur a 

terme l'execució d'aquest pavelló: dos arquitectes procedents de 

l'empresa 2bmfg arquitectes y dos altres de l'empresa Fira 2000. 

La direcció facultativa fou qui presentar el projecte executiu a 

realitzar i per tant, és amb aquesta gent, amb qui es pacten les 

activitats a realitzar i amb qui setmanalment es realitzen les visites 

d'obra. 

 

Per tal d'entendre la situació en la que es troba l'edifici objecte 

d'estudi, és necessari aprofundir en la història que ha sofert el 

recinte i en l'arquitectura, artística i constructiva, de la qual forma 

part el pavelló de Sant Salvador. Una vegada obtinguda la 

informació podem passar a analitzar la situació real en la que es 

troba l'edifici i obtindre les solucions més adients per a rehabilitar-

lo afectant el mínim possible la seva essència i forma. És per això, 

que a mesura que es va obrint l'esquelet del pavelló sorgeixen 

nous enfocs i solucions. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. Informació prèvia de l'edifici

Dades generals: Emplaçament i Accessos

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es troba situat dins de 

l'actual ciutat de Barcelona, Catalunya. Barcelona és una ciutat 

situada a la costa mediterrània de la península ibèrica. És la capital 

de Catalunya; tant de la comunitat autònoma, com de la província 

de Barcelona i de la comarca del Barcelonès i la segona ciutat en 

població i pes econòmic de la península ibèrica. El munic

sobre una plana encaixada entre la serralada Litoral, el mar 

Mediterrani, el riu Besòs i la muntanya de Montjuïc.

Il·lustració 1. http://ca.wikipedia.org/

 

Concretament es troba en el Guinardó, un barri del distri

d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona. S'ubica dins l'antic 

municipi de Sant Martí de Provençals, als límits que aquest tenia 

amb l'antic poble d'Horta i la vila de Gràcia, als vessants orientals 

de la Muntanya Pelada. Fins a les darreres dècades 

els terrenys en els que ara se situa, eren camps de conreu, 

ó de les Façanes i Cobertes del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu
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Concretament es troba en el Guinardó, un barri del districte 

Guinardó de la ciutat de Barcelona. S'ubica dins l'antic 

municipi de Sant Martí de Provençals, als límits que aquest tenia 

amb l'antic poble d'Horta i la vila de Gràcia, als vessants orientals 

de la Muntanya Pelada. Fins a les darreres dècades del segle XIX, 

els terrenys en els que ara se situa, eren camps de conreu, 

lvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  

pedreres (el sector actual de Can Baró), pasturatges i masos. Entre 

aquests, es trobava el Mas Guinardó, que va donar nom al barri.

         Il·lustració 2. http://ca.wikipedia.org/

 

Il·lustració 3. web de googlemaps 

 

pedreres (el sector actual de Can Baró), pasturatges i masos. Entre 

aquests, es trobava el Mas Guinardó, que va donar nom al barri. 

 
. http://ca.wikipedia.org/ 

 

Els accessos de vehicles a l’hospital es poden realitzar mitjançant 

les tres portes situades: al carrer Cartagena i a Sant 

Claret. Un cop dins del recinte, trobem vials preparats per a la 

circulació de vehicles.

 

 

Dades urbanístiques

El conjunt arquitectònic està inclòs en el vigent 

Patrimoni Històrico

M.H.A declarat Monument Historicoartístic d’Interès Nacional per 

el Reial Decret 1719/1978,19

Tot el recinte està protegit i regulat pel 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

de desembre de 1997 el conjunt fou declarat per la UNESCO 

Patrimoni de la Human

S'adjunten les dades del cadastre en els annexes del treball.
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Els accessos de vehicles a l’hospital es poden realitzar mitjançant 

les tres portes situades: al carrer Cartagena i a Sant Antoni Maria 

Claret. Un cop dins del recinte, trobem vials preparats per a la 

circulació de vehicles. 

Dades urbanístiques 

El conjunt arquitectònic està inclòs en el vigent Catàleg del 

Patrimoni Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona (ficha 716, 

M.H.A declarat Monument Historicoartístic d’Interès Nacional per 

ial Decret 1719/1978,19-5 BOE.18-7-1978). 

Tot el recinte està protegit i regulat pel Pla Especial d’Ordenació 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (setembre de 1996). El 4 

de desembre de 1997 el conjunt fou declarat per la UNESCO 

Patrimoni de la Humanitat. 

S'adjunten les dades del cadastre en els annexes del treball.
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Els accessos de vehicles a l’hospital es poden realitzar mitjançant 

Antoni Maria 

Claret. Un cop dins del recinte, trobem vials preparats per a la 

 

Catàleg del 

(ficha 716, 

M.H.A declarat Monument Historicoartístic d’Interès Nacional per 

Pla Especial d’Ordenació 

(setembre de 1996). El 4 

de desembre de 1997 el conjunt fou declarat per la UNESCO 

S'adjunten les dades del cadastre en els annexes del treball. 



Rehabilitació de les Façanes i Cobertes del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  Aina Ardévol Pulpillo 

 3 

Les característiques del recinte 

En un inici, Domènech i Montaner va dissenyar un conjunt de 

quaranta-vuit pavellons que havien de constituir l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau. D’aquest total i seguint la voluntat 

testamentària de Pau Gil, Domènec va decidir que l’Hospital de 

Sant Pau tingués prou rellevància, i per això el va dotar de dotze 

pavellons: un pavelló d’administració, un de cirurgia, vuit de 

malalts i dos d’observació. Els trenta-sis restants es van reservar a 

la construcció del nou Hospital de la Santa Creu, a càrrec de la 

seva Administració. 

 

 
Il·lustració 4. http://hospitalsantpau.wordpress.com/ 

El projecte es va encetar amb la construcció de Sant Pau perquè 

existia la dotació econòmica específica per fer-ho, reflectida en el 

testament del banquer. Així, la seva edificació es va dur a terme 

entre 1902 i 1912. Davant les dificultats econòmiques de 

l’Administració de la Santa Creu per fer-se càrrec del traçat inicial 

projectat per Domènech, la resta de pavellons van quedar en 

esbossos, dibuixos i plànols. Alguns d’aquests pavellons van ser 

executats posteriorment per Pere Domènech i Roure, fill del 

reconegut arquitecte, que va construir-los amb un estil que 

diferent del del seu pare. 

 

█ Pavellons construïts per Domènech i 

     Montaner. 

█ Pavellons construïts per Domènech i 

     Montaner invertint l'orientació del projecte 

     original. 

█ Pavellons construïts per Domènech i Roura 

     seguint el projecte original. 

█ Pavellons construïts per Domènech i Roura 

     rebaixant el projecte original. 

█ Pavellons no construïts 

Per l’execució del projecte, Domènech i Montaner va comptar 

amb un solar obert i regular, equivalent a nou illes de l’Eixample, 

amb una superfície total de 145.470 m², resultat de la suma dels 

terrenys adquirits pels testamentaris de Gil i els que eren 

propietat de l’Hospital de la Santa Creu. Domènech va estudiar i 

visitar els hospitals més moderns d’Europa. Així va poder conèixer 

els avanços científics i funcionals d’aleshores, i les noves solucions 

arquitectòniques, tot plegat destinat al benestar dels malalts 

hospitalitzats. De les tendències europees del moment en la 

construcció de centres hospitalaris, Domènech va escollir una 

solució mixta entre la disgregació i centralització per aplicar-la al 

seu model d’hospital: va aixecar diversos pavellons independents 

destinats a diferents especialitats, envoltats de zones enjardinades 

i connectats per galeries subterrànies. 

Domènech va iniciar la construcció del conjunt hospitalari seguint 

una trama urbanística pròpia, diferent de l’Eixample: va girar 

l’alineació del projecte 45º respecte el Pla Cerdà, de mode que el 

va dotar d’independència. Aquesta concepció va permetre crear 

un recinte aïllat i independent, amb vida autònoma, dins 

Barcelona. És a dir, una espècie de “ciutat jardí” on emmarcar un 

model hospitalari nou: humà, modern i funcional, però alhora 

estèticament bell. 

Pel que fa a la planta del recinte, Domènech la va projectar al 

voltant de dos eixos, un de vertical i altre d’horitzontal, formant 

una creu. A més d’emblema de l’antic Hospital de la Santa Creu, 

l’arquitecte va fer servir la creu per resumir i simbolitzar la història 

hospitalària de Barcelona, així com la redempció i guariment dels 

malalts que es trobaven al recinte. 

 

 
Il·lustració 6. Fototeca.cat 

El conjunt va ser catalogat en 1978 com a Monument Històric 

Artístic i, en 1997, Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva 

singularitat constructiva i bellesa artística. Per tant, les actuacions 

que es realitzin sobre qualsevol element han de seguir les 

directrius de conservació i restauració establertes per a cada cas. 

Il·lustració 5. http://desantacreuasantpau.blogspot.com.es/ 
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Les característiques del pavelló de Sant Salvador 

 
Il·lustració 7. Fons Salvany, Biblioteca de Catalunya 

 

El Pavelló de Sant Salvador es construí durant la primera fase de 

les obres de l'Hospital de Sant Pau (1902-1911). Està situat a l'est 

de l'avinguda central, entre el pavelló de Sant Jordi i el de Sant 

Leopold, davant per davant del de la Puríssima; és el primer 

pavelló de cirurgia de l'ala est, i per això se'l designà com I-E en el 

projecte inicial. Domènech i Montaner el va concebre com a 

pavelló de cirurgia d'especialitat d'homes segons l'estructura d'un 

pis i una sala, que consta d'una planta amb sala d'infermeria i una 

planta semi-soterrada de serveis. Un cop construït, s'en referia 

indistintament com a pavelló de Sant Manuel, del Salvador o del 

Sagrat Cor, fins que, arran de la construcció del pavelló de Sant 

Manuel (IV-E) el febrer de 1923 la Molt Il·lustre Administració va 

acordar que es passés a denominar únicament de Sant Salvador. Al 

1958 es va procedeir a la instal·lació d'un ascensor 

muntacàrregues i entre el 1984 i el 1985 en rehabilitar part de 

l'edifici.  

 

Els pavellons masculins, situats a l'ala est, estan enfrontats als seus 

respectius pavellons femenins de l'ala oest, dels que són simètrics. 

La única diferència estructural que existeix entre ells es deu a 

l'orografia del terreny, que en els pavellons orientals deixa el pis 

inferior al descobert a la façana posterior. Això fa que el portal 

dedicat a un sant s'adapti com a balcó i l'entrada posterior es situï 

al pis de sota. 

El pavelló està dissenyat sota el mateix patró dels altres pavellons 

d’infermeria, és a dir, l’accés principal està situat a la gran via 

central s’accedeix mitjançant una rampa de poc pendent o bé una 

escaleta de pocs graons, tot i així, des de l’exterior i a peu de 

carrer hi ha un total de 4 accessos, el cinquè accés, és soterrat, és 

des dels passadissos. 

La planta és una gran planta rectangular i l’eix principal 

d’orientació Est-Oest es desenvolupa en planta baixa i planta 

soterrani. La planta baixa queda elevada sobre el nivell de terra ja 

que la pendent del terreny és elevada. El pavelló està dotat de 

patis anglesos orientats al Nord i al Sud que permeten l'entrada de 

llum natural en gran part del perímetre de la planta soterrani. 

L'edifici està compost per 3 mòduls delimitats i diferenciats, la 

peça principal és una gran sala comuna d'extraordinàries 

dimensions amb una estructura rígidament modulada. Es tracta 

d'una successió de vuit arcs lleugerament apuntats amb set voltes 

intermèdies. Un extrem de la sala es tanca amb un absis abovedat 

sobre tres arcs, cadascun dels quals donava entrada originalment 

a un grup de dependències: sala de dia, vestíbul i cuina i cambra 

del metge. Al costat d'aquestes dependències hi havia també el 

bany i altres serveis sanitaris.  

 

 

 

 

 
     Il·lustració 8. Arxiu Nacional de Catalunya 

En l'altre extrem de la sala central s'agrupaven les que podríem dir 

“d’aïllament”, amb un altre accés independent, i la gran escala 

(avui derrocada) que enllaçava soterrani, planta i terrat. Al costat 

de la cuina hi ha una escala de caragol de servei que enllaça també 

les tres plantes i a més el dipòsit d'aigua.  

En la façana principal veiem la gran cúpula de la sala de dia i 

l'esvelta torreta també cupulada que contenia els dipòsits d'aigua. 

Entre ambdues es disposa la porta d'entrada, barrocament 

ornamentada i rematada amb la imatge de Sant Salvador. La 

teulada de la sala principal és a dues aigües teules vidriades en 

diversos colors. El cos posterior, destacat de la resta per un pas 

intermedi retranquejat, trenca el seu volum sencer amb la 

projecció cap a l'exterior de la caixa d'escala. 

 
 Il·lustració 9. Institut Cartogràfic de Catalunya_RF_5565 
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La sala de dia té planta circular i té el sostre i la coberta també 

amb voltes paredades. El sostre del soterrani és un segment 

esfèric amb voltes de dos espessors de rassilla i un de maó amb 

fletxa central de 35 cm i diàmetre de 7,75 m, la qual cosa fa que es 

percebi gairebé com una volta plana. Les empentes es 

contraresten amb un anell circular de biguetes de ferro de 10 cm. 

La coberta són dues voltes,

espessors de rassilla i un de maó, contrarestades també amb 

anells de bigueta de 10 cm. La cúpula exterior està revestida amb 

escates vidriades policromades.

Les sales de malalts tenen un doble ordre de finestres, de les 

les superiors, de proporció horitzontal, es tanquen amb llibrets de 

fusta de gran amplària, que es maniobren mecànicament. En cada 

tram de volta es disposa una entrada d'aire inferior i una sortida 

superior que assegura una constant ventilació de la 

l'exterior tot això s'amaga darrera les rosasses de pedra amb les 

inicials del donant del pavelló i en la successió de xemeneies 

rematades amb corones de ceràmica groga.

 

Pel que fa a la decoració, hi destaquen les G's de les baranes, com 

en la majoria de pavellons, o les cobertes: la de la cúpula, amb 

creus de Malta, és idèntica a la de

de la torre d'aigua i de la semicúpula són diferents. La decoració 

escultòrica del portal, presidida per una imatge de Sant Sal

és obra d'Eusebi Arnau, així com la de la façana posterior, amb el 

balcó coronat amb l'escultura de Sant Joan de Déu.

En general, com a mínim en l'exterior, aquest pavelló ha estat 

força respectat per les modificacions i ampliacions que es 

dugueren a terme durant el segle XX, excepte per algun afegit 

menor a la façana nord del cos central, que amb la restauració del 

recinte ha de desaparèixer. 
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La sala de dia té planta circular i té el sostre i la coberta també 

amb voltes paredades. El sostre del soterrani és un segment 

os espessors de rassilla i un de maó amb 

fletxa central de 35 cm i diàmetre de 7,75 m, la qual cosa fa que es 

percebi gairebé com una volta plana. Les empentes es 

contraresten amb un anell circular de biguetes de ferro de 10 cm. 

La coberta són dues voltes, cadascuna resolta mitjançant dos 

espessors de rassilla i un de maó, contrarestades també amb 

anells de bigueta de 10 cm. La cúpula exterior està revestida amb 

escates vidriades policromades. 

Les sales de malalts tenen un doble ordre de finestres, de les quals 

les superiors, de proporció horitzontal, es tanquen amb llibrets de 

fusta de gran amplària, que es maniobren mecànicament. En cada 

tram de volta es disposa una entrada d'aire inferior i una sortida 

superior que assegura una constant ventilació de la sala. En 

l'exterior tot això s'amaga darrera les rosasses de pedra amb les 

inicials del donant del pavelló i en la successió de xemeneies 

rematades amb corones de ceràmica groga. 

 

Pel que fa a la decoració, hi destaquen les G's de les baranes, com 

majoria de pavellons, o les cobertes: la de la cúpula, amb 

creus de Malta, és idèntica a la de la Puríssima; en canvi la coberta 

de la torre d'aigua i de la semicúpula són diferents. La decoració 

escultòrica del portal, presidida per una imatge de Sant Salvador, 

és obra d'Eusebi Arnau, així com la de la façana posterior, amb el 

balcó coronat amb l'escultura de Sant Joan de Déu. 

En general, com a mínim en l'exterior, aquest pavelló ha estat 

força respectat per les modificacions i ampliacions que es 

a terme durant el segle XX, excepte per algun afegit 

menor a la façana nord del cos central, que amb la restauració del 

lvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  

Sistema estructural 

En el pavelló es poden distingir quatre zones estructuralment 

identificables: el cos del vestíbul, la cúpula de la sala de dia, el cos 

central i el cos posterior.  

El cos del vestíbul és de forma irregular i consta de planta 

soterrani i planta baixa. A més té dues terrasses de coberta 

d'accés restringit. Els forjats del soterrani i de la planta baixa són 

voltes de mocador de poca clau, cobreixen llums màximes de 5,00 

m i es recolzen sobre els murs de càrrega. El forjat de la planta 

baixa presenta algunes particularitats a causa de la seva geometria 

complexa. Es tracta d'una semicúpula generada per un arc de 2 

radis. Està construïda amb doble capa de peces ceràmiques amb 

un espessor total de 4,5 cm. La superfície presenta 3 finestres 

rematades amb arcs ogivals. El conjunt es recolza sobre els murs 

de càrrega de la façana i, en un lateral, sobre un arc del cos 

central.  

L'estructura del mòdul de la cúpula ho formen dues fulles, una 

interior i una altra exterior. La interior, que és de placa ceràmica, 

té forma semiesfèrica. La fulla exterior té forma apuntada i està 

coronada per la llanterna de pedra que va ser apuntalada al 2009.

El cos central té planta soterrani, baixa i sotacoberta. El cos 

original es pot subdividir en set mòduls estructurals de dimen

aproximades 3,90X9,00m. Cada mòdul està delimitat per pòrtics 

formats pels murs de façana reforçats amb perfils embeguts, tipus 

UPN-200, i per les jàsseres i els arcs on es recolzen diferents voltes 

i forjats de biguetes d'acer. El sostre de planta s

construït a força de voltes de canó rebaixades de ceràmica, 

recolzades en tots dos costats sobre uns perfils metàl·lics, tipus 

IPN- 260. Les jàsseres es recolzen en les pilastres que es poden 

veure en el soterrani. Les voltes tenen un espesso

sobre dels quals es col·loquen una sèrie de envanets on es recolza 

el tauler ceràmic que fa de suport al paviment.

En el pavelló es poden distingir quatre zones estructuralment 

identificables: el cos del vestíbul, la cúpula de la sala de dia, el cos 

 
El cos del vestíbul és de forma irregular i consta de planta 

a. A més té dues terrasses de coberta 

d'accés restringit. Els forjats del soterrani i de la planta baixa són 

voltes de mocador de poca clau, cobreixen llums màximes de 5,00 

m i es recolzen sobre els murs de càrrega. El forjat de la planta 

gunes particularitats a causa de la seva geometria 

complexa. Es tracta d'una semicúpula generada per un arc de 2 

radis. Està construïda amb doble capa de peces ceràmiques amb 

un espessor total de 4,5 cm. La superfície presenta 3 finestres 

s ogivals. El conjunt es recolza sobre els murs 

de càrrega de la façana i, en un lateral, sobre un arc del cos 

L'estructura del mòdul de la cúpula ho formen dues fulles, una 

interior i una altra exterior. La interior, que és de placa ceràmica, 

forma semiesfèrica. La fulla exterior té forma apuntada i està 

coronada per la llanterna de pedra que va ser apuntalada al 2009. 

El cos central té planta soterrani, baixa i sotacoberta. El cos 

original es pot subdividir en set mòduls estructurals de dimensions 

aproximades 3,90X9,00m. Cada mòdul està delimitat per pòrtics 

formats pels murs de façana reforçats amb perfils embeguts, tipus 

àsseres i els arcs on es recolzen diferents voltes 

i forjats de biguetes d'acer. El sostre de planta soterrani està 

construït a força de voltes de canó rebaixades de ceràmica, 

recolzades en tots dos costats sobre uns perfils metàl·lics, tipus 

àsseres es recolzen en les pilastres que es poden 

veure en el soterrani. Les voltes tenen un espessor d'uns 9 cm, per 

sobre dels quals es col·loquen una sèrie de envanets on es recolza 

el tauler ceràmic que fa de suport al paviment. 

L'estructura del sostre de la planta baixa és més complexa donada 

la seva geometria. Són voltes de mocador que es recolzen 

carpanells. La volta canvia la seva geometria en el seu lliurament 

amb les façanes, invertint clarament la seva curvatura per 

permetre enllaçar amb la composició de l'arc de les finestres 

elevades de la façana. L'espessor d'aquestes voltes és d'uns

no suporten més que el seu propi pes, ja que en nivell que hi ha 

per damunt és el sotacoberta. Comparteixen uns perfilis tipus 

UPN-200 que treballen com a tirants. El sistema d'ancoratge 

d'aquests perfils està compartit per l'arc i el sostre de la 

primera. 

La coberta de l'edifici és de dues aigües i està formada per un 

sostre a força de biguetes antigues d'acer laminat tipus IPN

que suporta un tauler ceràmic. Aquest sostre està suportat per 

uns arcs de maó. En el centre té una estructura 

s'obre als dos laterals marcant el punt mitjà de la façana.

El mòdul posterior té planta soterrani i baixa. D'aquest mòdul, 

l'escala –avui derrocada

aigües; la resta de la coberta és plana, rematada pe

Els forjats del sostre de planta soterrani i de planta baixa estan 

construïts mitjançant voltes de mocador que es recolzen sobre els 

arcs i els murs de maó de façana. Les voltes estan construïdes amb 

placa ceràmica i poden tenir un espessor 

L'espessor tipus dels murs de càrrega és de 30cm, en tota l'altura 

del mateix. Les peces ceràmiques són massisses, de mesures 29 x 

14 x 5cm, típiques del format català, alternant sogues i tisons a la 

fàbrica. El morter utilitzat és cal
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L'estructura del sostre de la planta baixa és més complexa donada 

la seva geometria. Són voltes de mocador que es recolzen 

carpanells. La volta canvia la seva geometria en el seu lliurament 

amb les façanes, invertint clarament la seva curvatura per 

permetre enllaçar amb la composició de l'arc de les finestres 

elevades de la façana. L'espessor d'aquestes voltes és d'uns

no suporten més que el seu propi pes, ja que en nivell que hi ha 

per damunt és el sotacoberta. Comparteixen uns perfilis tipus 

-200 que treballen com a tirants. El sistema d'ancoratge 

d'aquests perfils està compartit per l'arc i el sostre de la 

La coberta de l'edifici és de dues aigües i està formada per un 

sostre a força de biguetes antigues d'acer laminat tipus IPN

que suporta un tauler ceràmic. Aquest sostre està suportat per 

uns arcs de maó. En el centre té una estructura de creueria que 

s'obre als dos laterals marcant el punt mitjà de la façana. 

El mòdul posterior té planta soterrani i baixa. D'aquest mòdul, 

avui derrocada- és l'única zona que té coberta a dues 

aigües; la resta de la coberta és plana, rematada per la terrassa. 

Els forjats del sostre de planta soterrani i de planta baixa estan 

construïts mitjançant voltes de mocador que es recolzen sobre els 

arcs i els murs de maó de façana. Les voltes estan construïdes amb 

placa ceràmica i poden tenir un espessor aproximat de 8 cm.

 
L'espessor tipus dels murs de càrrega és de 30cm, en tota l'altura 

del mateix. Les peces ceràmiques són massisses, de mesures 29 x 

14 x 5cm, típiques del format català, alternant sogues i tisons a la 

fàbrica. El morter utilitzat és calç com a conglomerant. 
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L'estructura del sostre de la planta baixa és més complexa donada 

la seva geometria. Són voltes de mocador que es recolzen en arcs 

carpanells. La volta canvia la seva geometria en el seu lliurament 

amb les façanes, invertint clarament la seva curvatura per 

permetre enllaçar amb la composició de l'arc de les finestres 

elevades de la façana. L'espessor d'aquestes voltes és d'uns 8 cm i 

no suporten més que el seu propi pes, ja que en nivell que hi ha 

per damunt és el sotacoberta. Comparteixen uns perfilis tipus 

-200 que treballen com a tirants. El sistema d'ancoratge 

d'aquests perfils està compartit per l'arc i el sostre de la planta 

La coberta de l'edifici és de dues aigües i està formada per un 

sostre a força de biguetes antigues d'acer laminat tipus IPN-100 

que suporta un tauler ceràmic. Aquest sostre està suportat per 

de creueria que 

 

El mòdul posterior té planta soterrani i baixa. D'aquest mòdul, 

- és l'única zona que té coberta a dues 

r la terrassa. 

Els forjats del sostre de planta soterrani i de planta baixa estan 

construïts mitjançant voltes de mocador que es recolzen sobre els 

arcs i els murs de maó de façana. Les voltes estan construïdes amb 

aproximat de 8 cm. 

L'espessor tipus dels murs de càrrega és de 30cm, en tota l'altura 

del mateix. Les peces ceràmiques són massisses, de mesures 29 x 

14 x 5cm, típiques del format català, alternant sogues i tisons a la 
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Història de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

L'hospital de la Santa Creu i Sant Pau neix gràcies a la decisió de 

Pau Gil i Serra a destinar la meitat dels seus béns en la construcció 

d'un nou hospital a Barcelona; i a la necessitat d'una institució que 

gestioni les noves instal·lacions hospitalàries, que fou l'antic 

hospital de la Santa Creu qui recol·locar els seus serveis al nou 

hospital. 

Pau Gil i Serra, nascut a Barcelona el 1816 i establert a París als 76 

anys, decideix fer un testament on deixa la meitat de la seva 

fortuna als fills del seu germà Leopold i l'altra meitat per a la 

construcció d'un hospital civil a Barcelona sota el nom de Sant Pau 

seguint unes instruccions precises. 

Va nomenar marmessors, persones encarregades de fer complir i 

d'executar la darrera voluntat d'un testador, a dos amics i homes 

de confiança, Josep Ferrer i Vidal i Edmond Sivatte. Que per temes 

d'edat se'n feren càrrec els seus fills Joan Ferrer-Vidal i Soler 

Manuel M. Sivatte i Llopart 

La comissió havia d'estar formada per un arquitecte, un metge i 

una altra persona competent en el tema, perquè s'encarreguessin 

d'executar les instruccions de la construcció civil de l’Hospital de 

Sant Pau : 

− La importància i capacitat de l’edifici havia de estar 

limitada als diners de l'herència. 

− El projecte arquitectònic seria triat per concurs. 

− Tindria un cos d'edifici. 

− El model d'hospital seria semblant als de París. 

− Només quan estigués construït s'oferirien les instal·lacions 

al nou propietari. Es donava per entès que la donació seria 

únicament de l’edifici i terreny, i que els diners per fer 

front a les despeses de l’hospital havien d’anar a càrrec de 

qui s’encarregués de la seva direcció. 

− Aquest oferiment hauria de ser a l'Ajuntament de 

Barcelona o a una altra corporació semblant, que «estimés 

i que oferís la seguretat del compliment de les instruccions, 

la fi de fer-lo un lloc on el desgraciat pugui, en tot moment, 

ser acollit».  

− Havia de ser atès per Germanetes dels Pobres. 

Seguint les disposicions testamentàries, varen procedir a la creació 

d'una comissió assessora per a l'adquisició dels terrenys. El 26 

d'agost de 1898, van sol·licitar a la Reial Acadèmia de Medicina de 

Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Junta Administrativa 

de l'Hospital de la Santa Creu que cadascú nomenés una persona 

idònia per a decidir sobre les condicions higièniques i sanitàries 

que havien de reunir els terrenys. Van ser escollits els senyors 

Manuel Salinas, metge; Josep Domènech i Estapà, arquitecte i 

catedràtic de la Facultat de Ciències de Barcelona; i el canonge 

Valentí Basart, administrador de l’Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona. 

El 31 d'octubre de 1898 varen adquirir dues finques a Sarrià d'uns 

30.000 m² i el 14 de desembre del mateix any, els marmessors 

publicaven un plec per al projecte d'hospital amb unes 

especificacions vagues que esmentaven el nombre de llits, la 

ubicació en els terrenys comprats i un disseny en harmonia amb 

els principis de la ciència mèdica del moment, amb un límit 

pressupostari de dos milions de pessetes. 

Es varen presentar tres projectes, sotmesos a la deliberació d'un 

tribunal format pels arquitectes Emili Sala i Cortés, Pere Falqués i 

Urpí i Josep Amargós i Samaranch. Aquests van emetre, l’abril de 

1900, un informe a favor del projecte de Josep Domènech i Estapà 

i el varen lliurar als marmessors el 22 de maig. Els marmessors 

varen voler complementar la decisió amb un dictamen mèdic i 

tècnic, l'informe sobre les condicions higièniques que van fer va 

ser negatiu dels tres projectes, el 16 de desembre de 1900.  

Abans que augmentessin més les despeses decidiren assegurar el 

futur de l'hospital, identificant la institució que es faria càrrec de la 

seva direcció un cop construït. L'oferiren a l'Ajuntament de 

Barcelona, seguint la voluntat de Pau Gil, i aquest, després de 

posar certes condicions, acaba renunciant-hi. Aleshores varen fer 

la proposta a l'Hospital de la Santa Creu que, el 21 de juny de 

1901, acabà acceptant amb la condició que es fes als terrenys que 

aquesta institució ja tenia al municipi de Sant Martí de Provençals. 

Finalment, amb l'acord entre els marmessors i la »Molt Il·lustre 

Administració de la Santa Creu« (MIA) es va iniciar un procés de 

permuta dels terrenys adquirits a Sarrià, es va ampliar l'espai dels 

terrenys propietat de l'hospital, es va decidir encarregar a 

Domènech i Montaner un avantprojecte i es va acordar amb 

l'Ajuntament de Barcelona l'acabament d'alguns carrers de 

l'eixample (Dos de Maig, Travessera de Gràcia,..) per garantir 

l'equivalent a nou illes en una sola finca. En un temps rècord des 

de l'entrada de la MIA en el projecte, el 15 de gener de 1902 es 

feia l'acte solemne de col·locació de la primera pedra. 

Les obres començaren el 1905, i Domènech i Montaner en dirigí la 

construcció d'onze: deu entre 1905 i 1910. El 1913 es lliuraren a 

Santa Creu els edificis construïts per la marmessoria de Pau Gil. La 

resta d’edificacions van ser possibles gràcies a les aportacions de 

molts ciutadans.  

A la mort de Domènech i Montaner el 1923, el seu fill Pere 

Domènech i Roura assumí la direcció dels treballs, i construí cinc 

pavellons més fins el 1930 seguint els plans originals. D'aquests, 

només un es completà segons el projecte del seu pare, i els altres 

quatre pavellons s'acabaren rebaixant molt el disseny inicial. Cap 

al 1928 el projecte de Domènech i Montaner ja s'havia abandonat 

definitivament, i la resta d'edificis que es construïren ja no el 

tingueren en compte. L’any 1936 es construir el pavelló de la 

tuberculosis i durant el 1961 la seu de la prestigiosa Fundació 

Puigvert. 

L’Hospital, seguint les tradicions de beneficis dels reis, va ser 

inaugurat oficialment el 16 de gener de 1930 pel rei Alfons XIII, tot 

i que les seves instal·lacions ja funcionaven des de 1916, que es va 

habilitar el Pavelló de Sant Salvador per a malalts procedents de la 

consulta del doctor Freixas. 

 

 
Il·lustració 10. Fototeca.cat/ 
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Antecedents d'ús del recinte 

 

Edifici d'Administració Edifici d'Operacions 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús final: Servei d’urgències 

Quiròfans d’urgència 

Serveis administratius de l’hospital  

Ús futur: Espai cultural i serveis centrals 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús final: Quiròfans 

Ús futur: Espai cultural 

Santa Apolònia Sant Jordi 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús final: Serveis d’Urgències Generals i d’Urgències 

de Pediatria 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús final: Serveis d’Urgències Generals i d’Urgències 

de Pediatria 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament 

La Puríssima Sant Salvador 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a pacients dones 

Ús final: Unitat de Cures Intensives 

Unitat de Semicrítics 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a pacients homes 

Cirurgia general 

Ús final: Unitat de Cures Intensives 

Unitat de Semicrítics 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament 
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Mare de Déu del Carme Sant Leopold 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a dones 

Ús final: Servei de Medicina Interna  

Servei de Dermatologia 

Docència 

Coordinació de donació d’òrgans 

Banc de Teixits 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament  

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a homes 

Ús final: Servei de Medicina Interna  

Servei de Dermatologia 

Docència 

Coordinació de donació d’òrgans 

Banc de Teixits 

Ús futur: Espais culturals 

Mare de Déu de la Mercè Sant Rafael 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a dones 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament i 

serveis centrals 

 

 

Any: 1914-1918 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a homes 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament i 

serveis centrals 

 

Mare de Déu de Montserrat Sant Manuel 

 

Any: 1902-1911 

Arquitecte: Domènech i Montaner 

Ús inicial: Infermeria per a dones 

Ús final: Servei de Cirurgia General i Digestiva 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament i 

serveis centrals 

 

 

Any: 1922 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús inicial: Infermeria per a homes 

Ús final: Servei de Cirurgia General i Digestiva 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament i 

serveis centrals 

 

L'Assumpció Edifici del Convent 

 

Any: 1922 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús inicial: Infermeria per a dones 

Ús final: Fundació Puigvert 

 

Any: dècada del 1920 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús inicial: convent de les germanes que atenien 

l'hospital 

Ús final: Institut Català de Ciències Cardiovasculars 

(ICCC)  

Banc de Sang y Teixits 

Ús futur: Iniciatives per al desenvolupament 

 



Rehabilitació de les Façanes i Cobertes del Pavell

Església 

 
Sagrat Cor 

 

Santa Victòria 

 
Casa de Convalescència 
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Any: 1922-1925 

Arquitecte: Domènech i Roure

Ús final: Escola Universitària

Pau 

Any: 1928 

Arquitecte: Domènech i Roure

Ús: (derruït) 

 

Any: 1926 

Arquitecte: Domènech i Roure

Ús inicial: Infermeria per a dones

Ús final: Escola de Patologia

Fundació Villavecchia

European Forest Institute (EFI)

 

 

Any: 1680 

Arquitecte: Domènech i Roure

Ús inicial: atendre als malalts terminals

Ús final: UAB 

lvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  

Sant Frederic

Arquitecte: Domènech i Roure 

Escola Universitària d’Infermeria de Sant 

Sant Antoni

Arquitecte: Domènech i Roure 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús inicial: Infermeria per a dones 

de Patologia del Llenguatge 

Fundació Villavecchia 

European Forest Institute (EFI) 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús inicial: atendre als malalts terminals 

Sant Frederic 

 
Sant Antoni 

 

Aina Ardévol Pulpillo

Any: 1928 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús: Infermeria per a homes 

Ús final: Recursos Humans 

Àrea de Planificació d’Infermeria 

Economia i Finances, Institut de Recerca 

Salut Laboral / Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals, Serveis Generals 

 

Any: 1929 

Arquitecte: Domènech i Roure 

Ús final: Presidència, Gerència, Direcció Mèdica, 

d'Infermera, de Sistemes d’Informació de la

Fundació de Gestió Sanitària, Gerència Fundació 

Privada, Docència Mèdica, Logística 

 

évol Pulpillo 
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Prevenció de Riscos 

Direcció Mèdica, 

Sistemes d’Informació de la 

Gerència Fundació 
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2. Informació prèvia de l'empresa 

Agents 

- PROMOTORS 

 FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT

 PAU  

 C.I.F.: G-08197774 

 C/ Sant Antoni Mª Claret 167 

 08025 Barcelona 

 TF: 93 291 92 25 

 Representants: 

  ALEJANDRA OTÁLVARO 

  TOMÁS BELTRAN 

  POL GELABERT 

 

- PROJECTISTA 

 2 BMFG ARQUITECTES, S.L.P. 

 C.I.F.: B-65595308 

 Plaça Joaquim Pena núm. 8 

 08017 Barcelona 

 TF: 93 418 64 47 

 Representants: 

  CARLES BUXADÉ RIBOT   

  JOAN MARGARIT CONSARNAU 

  ÀGATA BUXADÉ FORTUNY 

  RAMON FERRANDO RIOS  

  CARLES GELPÍ I RIEROL  

 

- CONSTRUCTORA 

 F. CLOSA ALEGRET, S.A. 

 C.I.F. : A-08586323 

 Avinguda Diagonal 626 

 08021, Barcelona 

 TF: 934 14 10 12 

 Representants: 

  XAVIER CASTAÑER 

  JAVIER NAVARRO 

  ANNA BATLLE 

- PATRIMONI 

 PATRIMONI 2.0 CONSULTORS 

 Passatge Xile 54, local 

 Barcelona 08028 

 TF: 932009944 

 Representants: 

  PILAR GIRÁLDEZ 

 

- INDUSTRIALS 

 

Empresa Telèfon Contacte Actuació 
MOTLLURES I 
PEDRES 

93.830.65.97 Josep 
Pascual 

Restauració I 
Pedra 

 
DROPI 

 
93.474.49.78 

 
Eduard 
Pérez 

 
Restauració, 
ceràmica y 
pintura 

TALLER DE 
CERÀMICA SOT 

93.210.31.54 Manel 
Diestre 

Restauració 
ceràmica 

 
DUMO 
FUSTERIA 

 
972.164.816 

 
Pere Bigues 

 
Fusteria de fusta 

 
CERÀMIQUES 
EST 

 
972.64.08.51 

 
Carles 

 
Subministro 
teules i escames 

 
JOSE LUIS TTES 

 
93.219.53.64 

 
José Luís 
Ruíz 

 
Runa 

 
SOLDVIAN 

 
93.736.33.63 

 
Vicente 
Tejeira 

 
Soldadores 

 
SORREJATS 
HURACÀ 

 
93.881.44.55 

 
Xavier 
Crespi 

 
Sorrejats 

 
AGD 

 
93.846.83.89 

 
Xavier 
Llamas 

 
Extracció 
fibrociment 

 
SANYEST 

 
93.245.85.37 

 
Marcel 
Hernández 

 
Zinc 

 
DESHOSA 

 
93.512.01.50 

 
Javier Hita 

 
Instal·lacions 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

1. Execució del Projecte 

Fitxes 

SISTEMA ESTRUCTURAL Y DE SUSTENTACIÓ 

REFORÇ DELS PILARS METÀL·LICS 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

SORREJAT 

IMPRIMACIÓ 

ANTICORROSIVA OWATROL 

CIP 

ESMALT DE POLIURETÀ 

ACRÍLIC -ALIFÀTIC C-THANE 

S250 

PLANXES D'ACER 

SOLDADURA 

MAÓ EXISTENT NOU 

SIKA MONOTOP®-910 S 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA NETA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

CANALITZACIONS: CLIMAVER 

PLUS Y ARMAFLEX SH 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

Situació 

inicial 

Pilars metàl·lics situats en l'interior 

de la façana, detectats mitjançant un 

georadar e inspeccions magneto 

tèrmiques que permeten establir la 

posició i extensió exacta dels perfils. 

Aquests estan distribuïts de tal 

manera que divideixen el cos central 

en set mòduls estructurals iguals, i 

estan formats per dos perfils UPN-

200 separats uns 35cm entre ells. 

Obertura del 

parament 

Proposta inicial: Repicat manual de 

la fàbrica de maó d'obra vista per 

l'exterior i per l'interior per a 

descobrir els perfils metàl·lics, 

tractament i reforç d'aquest i 

posterior reconstrucció del 

parament.  

 

Solució realitzada: Extracció manual 

de l'acabat ceràmic de l'interior, 

acopi i identificació de la ceràmica.  

Obertura en cremallera de la fàbrica 

de maó deixant els maons sencers 

per facilitar la posterior 

reconstrucció. 

Els treballs es realitzaran en dues 

fases, en primer lloc s'obriran i 

reforçaran els pilars 1, 3, 5, 7, 11, 13 

i 15; en segon lloc els pilars 2, 4, 6, 

10, 12, 14 i 16. 
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Sanejar els 

perfils 

metàl·lics 

Neteja i extracció de l'òxid dipositat 

als perfils UPN 200 mitjançant el 

sorrejat, aspirat de les partícules 

residuals i aplicació de dues capes 

d'imprimació antioxidant i pont 

d'unió amb imprimació anticorrosiva 

OWATROL CIP i pintura d'acabat. 

 

 

 

 

Tractament 

cara exterior 

del pilar 

Per evitar l'obertura de la façana 

exterior i poder sanejar aquesta cara 

del pilar, es proposa i s'accepta 

alliberar la cara del pilar metàl·lic de 

les restes de morter adherit i netejar 

la superfície des de l'interior.  

Es col·locarà la serra de disc entre la 

paret i el pilar obrint un primer pas 

per poder seguir l'obertura amb una 

serra de "diente de sable" i així 

aconseguir una separació entre 

aquests dos d'un centímetre 

aproximadament. 

Es tractarà la cara amb imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP 

mitjançant pistola a pressió que la 

protegirà de la corrosió. Per evitar 

que aquesta s'adhereixi a la paret de 

maó, la protegirem amb un plàstic 

col·locat entre la paret i el perfil. 

 

 

 

Reforç 

metàl·lic 

Es soldaran planxes d'acer de 

380x2000x10mm, sorrejades a 

fàbrica i pintades amb imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP i 

d'acabat C-THANE S250, per tal de  

reforçar i donar continuïtat a 

l'estructura a l'interior de les ales 

unint els perfils UPN-200.  

La soldadura que s'utilitzarà serà 

realitzada amb cordons de soldadura 

en angle, a= 7mm, de 10cm de 

longitud i amb una separació entre 

elles de 20cm. 
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Pas 

d'instal·lacio

ns 

El projecte d'interiors no ha sigut 

redactat, és per això que es farà el 

pas d'instal·lacions per l'interior dels 

pilars però es col·locaran tapes als 

extrems per poder connectar 

posteriorment els conductes 

desitjats. 

La instal·lació de climatització serà 

composta per: 

- A: CLIMAVER PLUS e=25mm, 

dimensions 400x180mm (interior 

350x130) 

- B1: Conductes de 

climatització de calor 2ø63mm amb 

aïllament ARMAFLEX SH e=20mm 

- C1: Conductes de 

climatització de fred 2ø63mm amb 

aïllament ARMAFLEX SH e=20mm 

Es realitzarà una comprovació de 

pressió en tots els conductes 

d'instal·lació per certificar el seu 

futur bon funcionament. 

 

Reforç 

metàl·lic 

Es soldaran planxes d'acer de 

380x2000x10mm, sorrejades a 

fàbrica i pintades amb imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP i 

d'acabat C-THANE S250, per tal de  

reforçar i donar continuïtat a 

l'estructura a l'interior de les ales 

unint els perfils UPN-200, prevenint 

unes interrupcions en el nus inferior 

i superior per accedir a les 

instal·lacions col·locades a l'interior 

dels pilars. 

La soldadura que s'utilitzarà serà 

realitzada amb cordons de soldadura 

en angle, a= 7mm, de 10cm de 

longitud i amb una separació entre 

elles de 20cm. 

Es donaran dues capes d'imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP i una 

d'acabat C-THANE S250 abans de 

tancar el parament. 

 

Tractament 

del nus 

inferior 

Per reforçar el nus inferior per 

l'interior, on apareix la unió dels 

pilars amb les bigues del forjat, 

utilitzarem una planxa d'acer 

dissenyada per encaixar amb la 

forma que tenen les bigues del forjat 

i els pilars, aconseguint, a més a 

més, deixar una obertura per 

manipular les instal·lacions. 

La soldadura que s'utilitzarà serà la 

mateixa que en la resta de les xapes 

però seguint a la forma de la planxa. 

 

L'obertura per l'exterior del nus 

inferior es realitzarà el més petita 

possible per evitar danyar els 

elements decoratius de la façana. 

Així doncs, s'extrauran els maons 
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situats sota de la rosassa únicament, 

i es realitzaran les actuacions 

necessàries per sanejar la part 

inferior del perfil (neteja de l'òxid i 

protecció amb imprimació 

OWATROL CIP). 

 

 
 

 

Tractament 

del nus 

superior 

L'obertura es realitzarà per 

l'exterior, extraient els maons en 

cremallera i apuntalant les finestres 

afectades. Es posarà al descobert 

2.5m d'altura per l'ample del nus i 

els perfils, per poder tractar el tros 

de l'estructura que falta. Serà des de 

l'exterior on també es sanejarà el 

costat que dona a l'interior dels 

perfils, seguint el protocol utilitzat 

en la resta del pilar. I es fixaran les 

planxes tant per l'interior como per 

l'exterior dels pilars. 

La part superior dels pilars on es 

troben les xemeneies, s'obrirà accés 

a l'interior de la coberta pel futur 

pas d'instal·lacions. 

Per a garantir l'estabilitat de les 

xemeneies, es col·locaran 

 

perpendicularment al pilar dos 

perfils U. 

Es construirà una cartela metàl·lica 

de suport en els extrems en voladís 

del massís ceràmic de les testes de la 

nau, quan aquests sobresurtin del 

pla de la façana. Abans de realitzar 

qualsevol actuació s'ha d'apuntalar. 

 

 

Tancament 

de la paret 

de fàbrica de 

maó per 

l'exterior 

Es reutilitzaran el major nombre de 

maons extrets de la paret a l'obrir-la 

per evitar futures eflorescències 

causades per la composició del maó i 

el morter. El subministrament dels 

maons nous es caracteritzarà per 

estar format per una composició 

semblant a l’original i el morter 

utilitzat serà Sika MonoTop®-910 S 

quan es trobi en contacte amb les 

armadures i morter de calç entre la 

fàbrica de maó. 
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Tancament 

de la paret 

de fàbrica de 

maó per 

l'interior 

Es col·locarà una platina soldada en 

la corretja horitzontal que uneix els 

pilars per l'interior per tal de poder 

recolzar el pes de la fàbrica de maó 

del parament. Aquest parament 

només arribarà fins aquesta corretja 

per facilitar l'accés a les instal·lacions 

per a futures intervencions 

d'interiors. El subministrament de 

maó de 7cm d'espessor, serà nou i 

es caracteritzarà per tenir una 

composició similar a l'original i el 

morter utilitzat serà Sika MonoTop®-

910 S quan es trobi en contacte amb 

les armadures i morter de calç entre 

la fàbrica de maó. 

 

L'acabat ceràmic de la nau, es 

guardarà paletitzat i numerat per tal 

de ser posat en un futur en la 

pròxima intervenció d'interiors del 

pavelló. 
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SANEJAT DELS PERFILS METÀL·LICS PERIMETRALS DE LA NAU PRINCIPAL 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

SORREJAT 

IMPRIMACIÓ 

ANTICORROSIVA OWATROL 

CIP 

ESMALT DE POLIURETÀ 

ACRÍLIC -ALIFÀTIC C-THANE 

S250 

MAÓ EXISTENT I NOU 

SIKA MONOTOP®-910 S 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Perfils metàl·lics situats en el perímetre del 

forjat, detectats mitjançant un georadar i 

inspeccions magneto tèrmiques que permeten 

establir la posició i extensió exacta dels perfils. 

Aquests perfils es troben en un estat avançat 

de corrosió i han provocat esquerdes del 

parament en la seva longitud a causa de 

l'augment de volum de les armadures. 

 

Obertura de 

l'envolvent 

Extracció de les capes de terrassa que 

cobreixen el perfil descrit en la reparació de la 

coberta plana. 

Repicat manual de la fàbrica de maó per 

l'exterior per descobrir els perfils metàl·lics. Es 

necessitarà extreure 3 filades de maó per 

poder accedir a les quatre cares del perfil a 

tractar. 

 

 

 

Sanejar els 

perfils 

metàl·lics 

Neteja i extracció de l'òxid dels perfils 

mitjançant raspall manual. 

Reforçar amb elements metàl·lics de secció 

equivalent els trams del perfil que hagin patit 

pèrdues de secció a causa de l'oxidació. 

Aplicació de dues capes d'imprimació 

antioxidant i pont d'unió amb imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP i una d'acabat C-

THANE S250. 

 

Tancament 

de la paret 

de fàbrica de 

maó 

Es reutilitzaran el major nombre de maons 

extrets de la paret al obrir-la per evitar futures 

eflorescències causades per la composició del 

maó i el morter. El subministrament de maons 

nous es caracteritzarà per estar formats per 

una composició similar a l'original i el morter 

utilitzat serà Sika MonoTop®-910 S quan es 

trobi en contacte amb les armadures i morter 

de calç entre la fàbrica de maó. 
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SANEJAT DELS PERFILS METÀL·LICS PERIMETRALS DE LA COBERTA PLANA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

SORREJAT 

IMPRIMACIÓ 

ANTICORROSIVA OWATROL 

CIP 

ESMALT DE POLIURETÀ 

ACRÍLIC -ALIFÀTIC C-THANE 

S250 

MAÓ EXISTENT I NOU 

SIKA MONOTOP®-910 S 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Perfils metàl·lics situats en el perímetre del 

forjat, detectats mitjançant un georadar i 

inspeccions magneto tèrmiques que 

permeten establir la posició i extensió exacta 

dels perfils. Algun tram d'aquests perfils són 

corbs. 

Aquests perfils es troben en un estat avançat 

de corrosió i han provocat esquerdes del 

parament en la seva longitud a causa de 

l'augment de volum de les armadures. 

 

Obertura de 

l'envolvent 

Extracció de les capes de terrassa que 

cobreixen el perfil descrit en la reparació de la 

coberta plana. 

Repicat manual de la fàbrica de maó per 

l'exterior per descobrir els perfils metàl·lics. 

Es necessitarà extreure 3 filades de maó per 

poder accedir a les quatre cares del perfil a 

tractar. 

El perfil es troba en l'empenta de les voltes 

que formen el forjat de l'edifici, es per això 

que també serà necessari tallar un tros 

d'aquestes per poder accedir-hi 

correctament. 

 

 

Sanejar els 

perfils 

metàl·lics 

Neteja i extracció de l'òxid dels perfils 

mitjançant raspall manual. 

Reforçar amb elements metàl·lics de secció 

equivalent els trams del perfil que hagin patit 

pèrdues de secció a causa de l'oxidació. 

Aplicació de dues capes d'imprimació 

antioxidant i pont d'unió amb imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP i una d'acabat C-

THANE S250. 

En el cas de trobar trams de perfil molt 

oxidats es donarà pas a la substitució 

d'aquests per perfils de les mateixes 

dimensions però en acer inoxidable. 

 

Tancament 

de la paret 

de fàbrica 

de maó 

Es reutilitzaran el major nombre de maons 

extrets de la paret al obrir-la per evitar 

futures eflorescències causades per la 

composició del maó i el morter. El 

subministrament de maons nous es 

caracteritzarà per estar formats per una 

composició similar a l'original i el morter 

utilitzat serà Sika MonoTop®-910 S quan es 

trobi en contacte amb les armadures i morter 

de calç entre la fàbrica de maó. de calç. 
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SANEJAT DELS PERFILS METÀL·LICS PERIMETRALS DE LA SALA DE DIA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

SORREJAT 

IMPRIMACIÓ 

ANTICORROSIVA OWATROL 

CIP 

ESMALT DE POLIURETÀ 

ACRÍLIC -ALIFÀTIC C-THANE 

S250 

MAÓ EXISTENT I NOU 

SIKA MONOTOP®-910 S 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

 

 
 

 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

 

Situació inicial Perfils metàl·lics corbs situats en el 

perímetre de sota de les finestres 

superiors de la sala de dia, detectats 

mitjançant un georadar i inspeccions 

magneto tèrmiques que permeten 

establir la posició i extensió exacte 

dels perfils. 

Aquests perfils es troben en un estat 

avançat de corrosió i han provocat 

esquerdes del parament en la seva 

longitud a causa de l'augment de 

volum de les armadures. 

 

Obertura de 

l'interior 

S'extrauran cuidadosament les peces 

ceràmiques que vesteixen les parets 

de la sala de dia. 

S'obrirà en 3 fases el perímetre de 

l'interior de la sala i es sanejarà tal i 

com es descriu en el següent punt. 

 

Sanejar els perfils 

metàl·lics 

Neteja i extracció de l'òxid dels 

perfils mitjançant raspall manual. 

Aplicació de dues capes d'imprimació 

antioxidant i pont d'unió amb 

imprimació anticorrosiva OWATROL 

CIP i dues capes de pintura d'acabat 

C-THANE S25. 

En el cas de trobar trams de perfil 

oxidats es reforçaran soldant platines 

de 50x6mm d'acer laminat S275JR. 

En el cas de trobar trams de perfil 
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molt oxidats amb pèrdua de secció 

significativa es donarà pas a la 

substitució d'aquests per perfils de 

les mateixes dimensions però en acer 

inoxidable. 

Es reomplirà la part superior i 

inferior del perfil amb morter sense 

retracció per assegurar la descarrega 

del pes. 

 

Obertura de 

l'envolvent 

Extracció de las dues filades de maó 

romboide que cobreixen el perfil per 

l'exterior. 

El perfil es troba en el perímetre de 

la sala de dia, cosit amb els pilars 

exteriors circulars que la sustenten. 

A més a més, coincideix darrera dels 

escuts de pedra en aquest tros. 

 

Tancament de la 

paret de fàbrica de 

maó 

Es reutilitzaran el major nombre de 

maons extrets de la paret al obrir-la 

per evitar futures eflorescències 

causades per la composició del maó i 

el morter. El subministrament de 

maons nous es caracteritzarà per 

estar formats per una composició 

similar a l'original i el morter utilitzat 

serà Sika MonoTop®-910 S quan es 

trobi en contacte amb les armadures 

i morter de calç entre la fàbrica de 

maó. 



Rehabilitació de les Façanes i Cobertes del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  Aina Ardévol Pulpillo 

 21 

COSIT D'ESQUERDES EN ELS MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE MAÓ I PEDRA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

RESINA EPOXI 

VARETES D'ACER AISI 316 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

RESINES FLUÏDES 

 

 

SUPORT GRÀFIC 

 

ACTIVITAT 

 

 

Situació inicial Inspecció de les esquerdes sofertes a 

causa de moviments estructurals 

importants 

 

 

Cosit en 

paraments de 

fàbrica de maó 

 

 

Buidat de les juntes de morter de la 

fàbrica de maó que es troba afectada 

per una esquerda estructural. 

Perforació per introduir les varetes 

d'acer que anclaran l'estructura portant. 

Neteja del buidat i posterior omplert de 

resina epoxi en la zona on es col·locaran 

les varetes. Introducció de les varetes 

prou endins per tal de no ser visibles i 

 

poder ser dissimulades dins de les juntes 

amb el morter de calç. 

Cal col·locar varetes perpendiculars a 

l'esquerda al llarg de tot el seu 

recorregut amb una distància d'uns 10 o 

15 cm de separació entre elles. 

Refer totes les juntes de la zona amb 

morter de calç.  
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REFORÇ I REHABILITACIÓ DE BALCONS I ELEMENTS EN VOLADIU 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

SORREJAT 

VARETES D'ACER AISI 316 

RESINES EPOXI 

MAÓ EXISTENT I NOU 

SIKA MONOTOP®-910 S 

MORTER DE CALÇ (CALÇ APAGADA, SORRA 

FINA, COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

RESINES FLUÏDES  

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

  

Situació 

inicial 

El balcó i els elements en voladís presenten 

un deteriorament dels materials a causa de la 

brutícia, humitats i impactes mecànics. 

L'element en voladís de la façana oest té una 

desviació important en el seu aplom a causa 

de l'oxidació de la seva estructura metàl·lica. 

Es per això que apareixen unes esquerdes en 

els laterals de la closca de l'escultura. 

 

Element 

sortint 

façana oest 

El balcó de la façana est, es troba deteriorat a 

causa de la contaminació atmosfèrica i la 

mala conservació d'aquest. 

Serà necessari tractar la pedra, tal i com es 

descriu en l'apartat dedicat a aquest tema. 

També rejuntarem i restaurarem els pilars de 

maó que subjecten la barana, ja que es 

troben en un estat molt precari. 

S'uniran les pedres que constitueixen el balcó 

mitjançant varetes d'acer inoxidable, resina 

epoxi i pol de pedra per dissimular la 

intervenció. 

 

 

Element 

sortint 

façana oest 

L'element que conté la figura de Sant 

Salvador a la façana Oest de l'edifici, presenta 

un vinclament respecte la seva vertical, això 

és degut al pes que comporta tota la 

construcció, i el mal anclatge o mala 

conservació d'aquest. 

Sanejat de l'estructura metàl·lica mitjançant 

sorrejat de partícules en sec, i pintada amb 

imprimació anticorrosiva OWATROL CIP i 

d'acabat C-THANE S250. A més a més per 

assegurar-nos que aquest vinclament no 

augementi, fixarem l'estructura metàl·lica 

amb dues barres corrugades verticals i un 

perfil T en diagonal per a fer front a les 

empentes. 

 

Descobrirem tota l'estructura, incluint la part 

superior que es troba dins de la paret de 

fàbrica i que ancla els encapçalaments de 

pedra de la petita coberta. 

 

Finalment refarem tot el conjunt de fàbrica 

de maó, utilitzant els maons extrets i altres 

de nous i morter Sika MonoTop®-910 S quan 

es trobi en contacte amb les armadures i 

morter de calç entre la fàbrica de maó.. 
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LLANTERNA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

NEW-STONE 

ACER INOXIDABLE 316 

RESINA EPOXI 

RESINES FLUÏDES 

TRENCADÍS CERÀMIC 

 

 
 

 

 

 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Degut a un estat que amenaçava la ruïna, la 

llanterna de la cúpula ha tingut que ser 

apuntalada i dipositada en les proximitats de 

l'edifici en una actuació anterior a aquest 

projecte. 

Trobem brutícia generalitzada de pols, 

crosta negre i excrements d'aus. 

Els elements de pedra que formen les 

columnes, pinacles, llindes i ampits són de 

pedra de Montjuïc i per tan es troben en 

molt bon estat. La problemàtica es troba en 

la connexió entre els diferents elements, 

donada a la poca secció en contacte entre 

els pinacles i columnes, i a la oxidació de la 

armadura d'unió. 

L'estructura interna es troba en bon estat i 

només serà necessària la seva neteja i 

protecció. 

L'acabat ceràmic de la coberta està en bon 

estat excepte per la fissura produïda per la 

caiguda del pinacle.  

 

 

Canvi de 

localització 

Degut a les diferents tasques que es 

realitzaran al voltant del pavelló de Sant 

Salvador, es necessari el canvi de localització 

de la llanterna per a la seva posterior 

restauració. 

Formació d'una llosa de formigó armat de 

2,40 x 2,40m per recol·locar l'estructura de 

l'apuntament. 

Transport de la llanterna mitjançant un 

camió grua. 
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Extracció 

coberta 

provisional 

S'extraurà la coberta provisional perquè és 

necessari desmuntar la cúpula exterior 

ceràmica per ser reconstruïda amb perfils 

d'acer inoxidable i tauler ceràmic mitjançant 

mitjans manuals.

 

Sanejat dels 

perfils 

metàl·lics 

 

Neteja 

Neteja i extracció de l'òxid dipositat dels 

perfils T mitjançant sorrejat i aspirat de les 

partícules residuals.

 

La neteja de la pedra de Montjuïc serà amb 

projecció d'abrasius en sec de silicat 

d'alumini amb una pressió de 1

Neteja i reconstrucció del trencadís afectat 

per la substitució de l'estructura i pel pas del 

temps. 

 

Substitució 

estructura 

metàl·lica 

L’extracció de l'estructura metàl·lica, degut a 

la seva avançada fase d'oxidació, ha estat 

per parts per poder

motlle per fabricar

316. 

 

Formació de 

la nova 

estructura 

metàl·lica 

Una vegada extreta l'estructura de ferro, es 

portarà al taller i es copiarà en acer 

inoxidable 316. Al taller es donarà la forma 

desitjada. Es

mitjançant soldadura inoxidable 316 per ser 

unides les potes individualment insitu 

mitjançant cargols.

lvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  

S'extraurà la coberta provisional perquè és 

necessari desmuntar la cúpula exterior 

ceràmica per ser reconstruïda amb perfils 

d'acer inoxidable i tauler ceràmic mitjançant 

mitjans manuals. 

Neteja i extracció de l'òxid dipositat dels 

perfils T mitjançant sorrejat i aspirat de les 

partícules residuals. 

La neteja de la pedra de Montjuïc serà amb 

projecció d'abrasius en sec de silicat 

d'alumini amb una pressió de 1-1.5kg/cm2. 

Neteja i reconstrucció del trencadís afectat 

per la substitució de l'estructura i pel pas del 

L’extracció de l'estructura metàl·lica, degut a 

la seva avançada fase d'oxidació, ha estat 

per parts per poder-la extreure i fer-ne un 

motlle per fabricar-la amb acer inoxidable 

Una vegada extreta l'estructura de ferro, es 

portarà al taller i es copiarà en acer 

inoxidable 316. Al taller es donarà la forma 

desitjada. Es prepararan les unions 

mitjançant soldadura inoxidable 316 per ser 

unides les potes individualment insitu 

mitjançant cargols. 

 

Sanejat i 

regularització 

de la base 

dels pinacles

 

Col·locació 

llanterna
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Sanejat i 

regularització 

de la base 

dels pinacles 

Es treballarà la unió entre la base i el pinacle 

per poder col·locar-los amb facilitat una 

vegada situada la llanterna sobre la cúpula. 

Es substituirà la vareta metàl·lica i es 

prepararan els forats per injectar-hi resines.

En algun cas es substituirà un tros de pedra 

per garantir  la seva estabilitat, i s'acabarà 

de donar forma amb NEW-STONE. 

Col·locació 

llanterna 

Mitjançant una grua mòbil, situada a l'oest 

del pavelló, es pujarà la llanterna amb 

l'estructura auxiliar que es va utilitzar per 

baixar-la. S'haurà de col·locar ben orientada 

per fer coincidir l'estructura metàl·l

llanterna amb la de recepció de la cúpula.

La unió de les estructures es farà amb 

cargols inoxidables, i s'omplirà 

l'assentament dels pilars amb morter per 

garantir la transmissió de les càrregues de la 

llanterna a la cúpula. 

évol Pulpillo 
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Es treballarà la unió entre la base i el pinacle 

amb facilitat una 

vegada situada la llanterna sobre la cúpula. 

Es substituirà la vareta metàl·lica i es 

hi resines. 

En algun cas es substituirà un tros de pedra 

per garantir  la seva estabilitat, i s'acabarà 

Mitjançant una grua mòbil, situada a l'oest 

del pavelló, es pujarà la llanterna amb 

l'estructura auxiliar que es va utilitzar per 

la. S'haurà de col·locar ben orientada 

per fer coincidir l'estructura metàl·lica de la 

llanterna amb la de recepció de la cúpula. 

La unió de les estructures es farà amb 

cargols inoxidables, i s'omplirà 

l'assentament dels pilars amb morter per 

garantir la transmissió de les càrregues de la 
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Eliminació de 

la protecció 

Mitjançant bufador, es fondran les unions 

de les bigues de l'estructura auxiliar per 

treure-la per parts. 

Amb una radial es tallaran els espàrrecs que 

uneixen l'estructura superior amb la inferior 

i els pilars. 

Extreure els maons amb escaiola que 

ocupaven les finestres i l'espuma de 

poliuretà que recobria la part superior. 

 

Col·locació 

pinacles i les 

bases dels 

arcs 

Una vegada situada la llanterna a la cúpula i 

desmuntada l'estructura auxiliar que s'ha 

utilitzat per moure-la, es col·locaran els 

pinacles ja identificats i preparats en la seva 

posició corresponent. La unió serà 

mitjançant la introducció d'una vareta per 

pinacle amb resines epoxi, rejuntant de 

resina i maquillant finalment per semblar 

peces senceres. 

 

Sanejat dels 

morters 

Mitjançant la serra de disc s'obrirà pas a les 

juntes de morter de les peces de pedra per 

acabar buidant-les amb escarpa i martell. 

Una vegada netes, es tornaran a omplir amb 

resina epoxi. 

 

 

Consolidació 

trencadís 

A causa dels moviments soferts del 

desplaçament de la llanterna, el trencadís 

situat a la part superior de la llanterna, ha 

patit algunes esquerdes, és per això que 

caldrà extreure part d'aquest, injectar-hi 

resina per consolidar-ho tot com a unitat i 

finalment refer el trencadís amb peces velles 

i noves que imiten el mateix color. 
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TORRE DE L'AIGUA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

SORREJAT 

AIGUA I SABÓ 

MORTER REINTEGRADOR 

ACER INOXIDABLE AISI 316 

 

 
 

 

 

 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Es troba en molt bon estat gràcies a les 

restauracions que ha tingut durant els últims 

anys. La coberta formada per escames i 

coronada per pedra, estan superficialment 

brutes, l'estructura de pedra que la suporta 

està restaurada en la seva major part, 

necessitant únicament reintegrar algunes flors 

decoratives dels pilars.  

 

Neteja de la 

pedra 

Neteja amb projecció d'abrasius en sec de 

silicat d'alumini amb una pressió de 1-

1.5kg/cm2.  

Els retocs es realitzaran mitjançant mini 

pistola. 

 

Neteja 

d'escames 

Neteja de les peces amb aigua i sabó a baixa 

concentració, si es necessari s'aplicarà un 

carbonat d'amoni neutralitzat amb abundant 

aigua. 

 

Restauració 

de la pedra 

Reintegració de matèria amb morter 

reintegrador de color i textura similar a 

l'original. Es fixarà mitjançant elements 

metàl·lics d'acer inoxidable AISI 316 i amb 

malla de material inert ancorats amb resines 

sobre la base prèviament sanejada. 
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SISTEMA ENVOLVENT – COBERTES

COBERTA INCLINADA DE TEULES CURBES CERÀMIQUES

LOCALITZACIÓ 

 

ó de les Façanes i Cobertes del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu

COBERTES 

COBERTA INCLINADA DE TEULES CURBES CERÀMIQUES 

MATERIAL 

 

TEULA CERÀMICA RECUP

TEULA CERÀMICA EST

PERFILS METÀL·LICS I

IMPRIMACIÓ ANTICORRO

OWATROL CIP

ESMALT DE POLIURETÀ 

ALIFÀTIC C-

RASSILLA 

MORTER M

CAPA D'IMPERMEABILIT

XAPA DE ZINC

MEMBRANA IMPERMEABLE
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TEULA CERÀMICA RECUPERADA 

TEULA CERÀMICA EST 

PERFILS METÀL·LICS IPN 120 

IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA 

OWATROL CIP 

ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC -

-THANE S250 

MORTER M-40 

CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ 

XAPA DE ZINC 

MEMBRANA IMPERMEABLE ARDEX 8+9 

SUPORT GRÀFICSUPORT GRÀFIC ACTIVITAT

 

 

Situació 

inicial 

 

Extracció de 

les peces

 

Neteja i 

sanejat de la 

superfície

Aina Ardévol Pulpillo

ACTIVITAT  

Situació Registre gràfic del disseny cromàtic que 

formen les peces ceràmiques vidriades de 

color vermell, blau, verd i groc. 

 

Apuntalament existent del forjat amb 

puntals metàl·lics i taulers, incloent 

l'adaptació i distribució de la base irregular.

 

Oxidació de les biguetes metàl·liques; 

fisuració del tauler ceràmic de doble capa de 

maó; impermeabilització insuficient en la 

canal de recollida, trobada de xemeneies i 

"cumbrera"; absència d'aïllament tèrmic.

En els acabats trobem brutícia generalitzada 

de pols, crosta negre i excrements d'aus; 

pèrdua de vidriat; degradació de la ceràmica  

trencament. 

 

Extracció de 

les peces 

Col·locació d'una línia de vida provisional 

mitjançant corretges abraçadores a les 

xemeneies. 

Extracció de les peces ceràmiques mitjançant 

medis manuals evitant l'afectació de la capa 

de vidriat de les peces. 

Descens mitjançant un muntacàrregues i 

emmagatzemen classificat en l'interior de 

l'edifici. 

Neteja i 

sanejat de la 

superfície 

Extracció de morter antic i anivellació de la 

superfície. Reparar amb morter les fissures i 

esquerdes del tauler. 
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Registre gràfic del disseny cromàtic que 

formen les peces ceràmiques vidriades de 

Apuntalament existent del forjat amb 

puntals metàl·lics i taulers, incloent 

distribució de la base irregular. 

Oxidació de les biguetes metàl·liques; 

fisuració del tauler ceràmic de doble capa de 

maó; impermeabilització insuficient en la 

canal de recollida, trobada de xemeneies i 

"cumbrera"; absència d'aïllament tèrmic. 

abats trobem brutícia generalitzada 

de pols, crosta negre i excrements d'aus; 

pèrdua de vidriat; degradació de la ceràmica  

Col·locació d'una línia de vida provisional 

mitjançant corretges abraçadores a les 

Extracció de les peces ceràmiques mitjançant 

medis manuals evitant l'afectació de la capa 

Descens mitjançant un muntacàrregues i 

emmagatzemen classificat en l'interior de 

de morter antic i anivellació de la 

superfície. Reparar amb morter les fissures i 
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Substitució 

perfils 

metàl·lics 

Extracció entrebigat de la part superior dels 

arcs de fàbrica manualment en dues fases 

per sota del tauler de 

Substitució dels perfils metàl·lics IPN 80 per 

perfils metàl·lics IPN 120 amb imprimació 

anticorrosiva OWATROL CIP i d'acabat C

THANE S250. 

Obrir el tauler de coberta amb els arcs per 

soldar les bigues i donar continuïtat. Repintar 

els caps de les bigues amb resina ignifuga.

Per assegurar una millor compactació dels 

arcs, es realitzaran unes bigues de lligat de 

formigó armat (6

abraçarà les bigues i es recomposarà el 

tauler. 

Pintar els perfils metàl·lics amb resina 

ignifuga i refer la connexió amb rassilla entre 

el tauler i les noves bigues.

 

 

Restauració 

de peces 

ceràmiques 

Eliminació de les restes de morter de la part 

posterior de les peces. Neteja de les peces 

amb aigua i sabó a baixa concentració, si és 

necessari s'aplicarà un carbonat d'amoni 

neutralitzat amb abundant aigua.

Les zones en les que hagi saltat una petita 

part del vidriat a causa d'un cop, es 

repintaran imitant el vidriat amb esmalt.

Per aconseguir la brillantor i la neteja 

desitjada es fregarà amb fi

lvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  

Extracció entrebigat de la part superior dels 

arcs de fàbrica manualment en dues fases 

per sota del tauler de coberta. 

Substitució dels perfils metàl·lics IPN 80 per 

perfils metàl·lics IPN 120 amb imprimació 

OWATROL CIP i d'acabat C-

Obrir el tauler de coberta amb els arcs per 

soldar les bigues i donar continuïtat. Repintar 

bigues amb resina ignifuga. 

Per assegurar una millor compactació dels 

arcs, es realitzaran unes bigues de lligat de 

formigó armat (6ø12 i eø8/10cm) que 

abraçarà les bigues i es recomposarà el 

Pintar els perfils metàl·lics amb resina 

er la connexió amb rassilla entre 

el tauler i les noves bigues. 

 
Eliminació de les restes de morter de la part 

posterior de les peces. Neteja de les peces 

amb aigua i sabó a baixa concentració, si és 

s'aplicarà un carbonat d'amoni 

neutralitzat amb abundant aigua. 

Les zones en les que hagi saltat una petita 

part del vidriat a causa d'un cop, es 

repintaran imitant el vidriat amb esmalt. 

Per aconseguir la brillantor i la neteja 

desitjada es fregarà amb fibra de vidre. 

 

Reproducció 

de peces 

ceràmiques

 

 

Formació de 

la nova 

coberta

Aina Ardévol Pulpillo

Reproducció 

de peces 

ceràmiques 

Elaboració d'un motlle a partir de peces 

conservades. 

Reproducció de les peces per la elaboració 

de l'element utilitzant argila vermella no 

refractaria i vidriats de silici de plom 

pigmentat amb òxid de ferro, com en els 

materials originals. Es realitzaran les probes 

necessàries per aconseguir el color exacte de 

les teules originals. 

Formació de 

la nova 

coberta 

El tauler està compost de dues filades de 

rassilla, sobre aquestes es reparen amb 

morter les possibles fissures i esquerdes, 

afegint una protecció impermeable 

cimentosa de ARDEX.  

Es col·locarà xapa de zinc en les trobades, 

descrit en l'apartat de punts crítics. 

Impermeabilització mitjançant una 

membrana ARDEX 8+9 i finalment les teules 

corbes. 

Col·locació de les teules corbes: Començar 

col·locant la teula corba com a canal 

d'evacuació d'aigües amb la boca estreta de 

la teula cap a la part baixa de la pendent, fins 

a tenir tres columnes complertes. A 

continuació es col·loquen tres columnes de 

teula corba com a "cumbrera" vidriades 

tenint en compte el dibuix cromàtic original; 

altra columna com a canal i així 

successivament. 

El morter utilitzat per a la fixació de la peça 

serà M-40.  
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Elaboració d'un motlle a partir de peces 

Reproducció de les peces per la elaboració 

de l'element utilitzant argila vermella no 

refractaria i vidriats de silici de plom 

ferro, com en els 

materials originals. Es realitzaran les probes 

necessàries per aconseguir el color exacte de 

El tauler està compost de dues filades de 

rassilla, sobre aquestes es reparen amb 

es possibles fissures i esquerdes, 

afegint una protecció impermeable 

Es col·locarà xapa de zinc en les trobades, 

 

Impermeabilització mitjançant una 

membrana ARDEX 8+9 i finalment les teules 

Col·locació de les teules corbes: Començar 

col·locant la teula corba com a canal 

d'evacuació d'aigües amb la boca estreta de 

la teula cap a la part baixa de la pendent, fins 

a tenir tres columnes complertes. A 

continuació es col·loquen tres columnes de 

ula corba com a "cumbrera" vidriades 

tenint en compte el dibuix cromàtic original; 

altra columna com a canal i així 

El morter utilitzat per a la fixació de la peça 



Rehabilitació de les Façanes i Cobertes del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  Aina Ardévol Pulpillo 

 29 

 

Instal·lacions La recollida d'aigües es realitzarà en els 

trams de canaló per l'interior de la coberta 

mitjançant canonada de Polietilè. S'extraurà 

l'aigua per l'interior de la façana fins abocar a 

la coberta plana, ja dimensionada per recollir 

tota l'evacuació. 

La distància màxima entre suports de la 

canonada penjada serà de 1,5m. 

 

 

 
 

Punts crítics Impermeabilitzar les trobades entre coberta 

inclinada i paraments verticals, "limahoyas" i 

canals mitjançant xapa de zinc fixada 

mecànicament. 

En el cas de la "cumbrera" i la "limahoya", es 

fixarà entre la solució impermeable 

cimentosa i la làmina impermeable per 

garantir la bona fixació al tauler i per 

absorbir les possibles fissures que apareguin 

en aquest punt. 

A la canal es disposarà sobre de la làmina 

impermeable, amb forma de canal i 

muntant-se per sobre de la cornisa. 

La trobada de la coberta amb els paraments 

verticals, anirà protegida amb la xapa de zinc. 

 

 

Elements 

decoratius 

Restaurar i restituir els elements decoratius 

de coronació, com xemeneies, descrits 

posteriorment. 
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COBERTA DE LA CÚPULA DE TEULA D'ESCAMA CERÀMICA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

ESCAMA CERÀMICA RECUPERADA 

ESCAMA CERÀMICA EST 

PERFILS METÀL·LICS T D'ACER 

INOXIDABLE 304 

CARGOLS A2 70 

RASSILLA 

MORTER 

CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ 

XAPA DE ZINC 

MEMBRANA IMPERMEABLE ARDEX 8+9 

 

 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

Situació 

inicial 

Registre gràfic del disseny cromàtic que 

formen les peces ceràmiques vidriades de 

color vermell i groc. 

 

Apuntalament de la llanterna de la cúpula en 

la proximitat de l'edifici. Apuntalament 

provisional existent en la cúpula inferior. 

 

Oxidació molt important de l'anell inferior i 

de les biguetes metàl·liques que actuen com 

a meridians; trencament del tauler ceràmic 

de doble capa de rassilla; impermeabilització 

insuficient en les trobades singulars de la 

cúpula; absència d'aïllament tèrmic; 

obstrucció dels desaigües. 

En els acabats trobem brutícia generalitzada 

de pols, crosta negre i excrements d'aus; 

pèrdua de vidriat; degradació de la ceràmica i 

trencament. Deteriorament dels elements 

decoratius  coronacions de ventilació. 

 

Extracció de 

les peces 

Numeració i extracció de les peces 

ceràmiques mitjançant medis manuals evitant 

l'afectació de la capa de vidriat de les peces. 

Descens mitjançant un muntacàrregues i 

emmagatzement classificat en l'interior de 

l'edifici. 
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Desmuntar 

cúpula 

exterior 

Desmuntar la cúpula ceràmica exterior per 

ser reconstruïda amb perfils d'acer inoxidable 

i tauler ceràmic mitjançant medis manuals. 

Neteja 

interior entre 

les dues 

cúpules 

Extracció de brutícia generalitzada de pols, 

crosta negre i excrements d'aus acumulats. 

Projecció d'abrasius en sec de silicat d'alumini 

amb una pressió de 0.5kg/cm2 per netejar la 

cúpula totalment. 

Substitució 

perfils 

metàl·lics 

Substituir els perfils existents per perfils 

d'acer inoxidable 304 de secció equivalent als 

existents. Utilitzant els extrets com a plantilla 

de fabricació. 

Per garantir una millor estabilitat es duplicarà 

el nombre de meridians de la cúpula, 

resultant 8 perfils T, recolzats en els 8 pilars 

que formen la sala de dia.  

Es donarà la forma necessària a l'estructura a 

fàbrica i s'acabaran de connectar les diferents 

peces mitjançant cargols inoxidables A2 70 in 

situ.  

Consolidació  

cúpula 

interior 

Es col·locarà una malla de MALLATEX i es 

consolidarà la cúpula com a peça sencera 

amb ciment cola. 

Formació 

cúpula 

externa 

S'utilitzaran mètodes tradicionals per realitzar 

la nova cúpula. Es realitzarà amb rassilla i 

morter de calç ajudant-se amb els perfils 

metàl·lics de l'estructura i uns de fusta 

realitzats per aconseguir la forma desitjada. 

Es realitzaran dues capes de rassilla igual que 

estava originalment, i s'acabarà de donar 

forma amb una tercera capa en la part 

inferior unint la cúpula amb la coronació de 

l'edifici.
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Restitució de 

la llanterna 

Col·locació de la llanterna segons s'ha descrit 

anteriorment. 

Restauració 

d'escames 

Eliminació dels restes de morter de la part 

posterior de les peces. Neteja de les peces 

amb aigua i sabó a baixa concentració, per 

aconseguir la brillantor i la neteja desitjada es 

fregarà amb fibra de vidre. 

Reproducció 

d'escames 

Elaboració d'un motlle a partir de peces 

conservades. 

Reproducció de les peces per l'elaboració de 

l'element utilitzant argila vermella no 

refractària i vidriats de silici de plom 

pigmentat amb òxid de ferro, com en els 

materials originals. 

Formació de 

la nova 

coberta 

Aïllament tèrmic sobre la cara superior 

sanejada de la cúpula ceràmica interior. 

El tauler està compost de dues filades de 

rassilla, sobre aquestes es reparen amb 

morter les possibles fissures i esquerdes, 

afegint una protecció impermeable 

cimentosa de ARDEX. 

Impermeabilització mitjançant una 

Membrana impermeable ARDEX 8+9 i 

finalment les escames. 

Col·locació de les teules d'escama: Col·locar 

filades paral·leles a l'aler de la coberta, 

comprovant en tot moment la bona alineació 

de les escames i tenint en compte el dibuix 

cromàtic original. 

El morter utilitzat per a la fixació de la peça 

serà morter cola.  

Punts crítics S'adequaran les peces ceràmiques a les 

trobades amb elements verticals o sortints, 

com ara la mateixa llanterna o els marcs de 

pedra de les finestres. 

 

Elements 

decoratius 

Restaurar i restituir els elements decoratius 

de coronació, com pinacles, descrits 

posteriorment. 
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COBERTA DE LA SEMI-CÚPULA DE TEULA D'ESCAMA CERÀMICA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL  

 

ESCAMA CERÀMICA RECUPERADA 

ESCAMA CERÀMICA EST 

PERFILS METÀL·LICS T D'ACER 

INOXIDABLE 304 I 316 

PLATINES METÀL·LIQUES 

CLAUS 

RASSILLA 

MORTER 

CAPA DE IMPERMEABILITZACIÓ 

XAPA DE ZINC 

MEMBRANA IMPERMEABLE ARDEX 8+9 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

 

Situació 

inicial 

Registre gràfic del disseny cromàtic que 

formen les peces ceràmiques vidriades de 

color vermell, blau cel, blau marí, blanc i 

groc. 

 

Oxidació de les biguetes metàl·liques; 

trencament del tauler ceràmic de doble capa 

de rassilla; impermeabilització insuficient en 

les trobades singulars de la cúpula; falta 

d'aïllament tèrmic; obstrucció dels desaigües. 

En els acabats trobem brutícia generalitzada 

de pols, crosta negra i excrements d'aus; 

pèrdua de vidriat; degradació de la ceràmica i 

trencament. Deteriorament d'elements 

decoratius i coronacions de ventilació. 

 

 

Extracció de 

les peces 

afectades 

Numeració i extracció de les peces 

ceràmiques situades en la zona on es troba el 

perfil metàl·lic mitjançant medis manuals 

evitant l'afectació de la capa de vidriat de les 

peces. 

Descens mitjançant un muntacàrregues i 

emmagatzement classificat a l'interior de 

l'edifici. 

 

 

Substitució 

perfils 

metàl·lics 

Repicar  per l'interior de la semi-cúpula, la 

part del parament ceràmic en contacte amb 

els perfils que actuen d'anells i de meridians 

per conèixer la seva posició relativa, 

dimensions i estat d'oxidació. 

Substituir el perfil per perfils d'acer 

inoxidable 304 i 316 de secció equivalent als 

existents des de l'interior per evitar 

desmuntar la cúpula. Es realitzarà en 4 fases 

mitjançant uns tirants connectats al perfil 

que absorbiran els esforços del tros que es 

vagi a substituir.  

Es col·locaran unes platines de 25x50x1,5cm 

per finalitzar la trobada amb la paret de l'arc i 

es farà massís el forat interior de l'arc per 

assegurar la seva resistència. 
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Restauració 

de escames 

La neteja de les peces es farà en sec, i per 

aconseguir la brillantor i la neteja desitjada 

es fregarà amb fibra de vidre. 

 

Reproducció 

d'escames 

Elaboració d'un motlle a partir de peces 

conservades. 

Reproducció de les peces per la elaboració de 

l'element utilitzant argila vermella no 

refractària i vidriats de silici de plom 

pigmentat amb òxid de ferro, com amb els 

materials originals. 

 

Formació de 

la nova 

coberta 

Aïllament tèrmic sobre la cara superior 

sanejada de la semi-cúpula ceràmica interior. 

 

Col·locació de les teules d'escama que 

s'hagin substituït: Col·locar filades paral·leles 

a l'aler de la coberta, comprovant en tot 

moment la bona alineació de les escames i 

tenint en compte el dibuix cromàtic original. 

El morter utilitzat per a la fixació de la peça 

serà morter cola. 

 

Punts crítics Es repicaran les trobades entre coberta i 

paraments verticals i es protegiran amb 

membrana impermeable ARDEX 8+9 i 

finalment les escames 

 

Elements 

decoratius 

Restaurar i restituir els elements decoratius 

de coronació, com xemeneies i escuts, 

descrits posteriorment. 
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 TERRASSA DE COBERTA PLANA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

RASSILLA 

MORTER 

CAPA DE IMPERMEABILITZACIÓ 

XAPA DE ZINC 

AÏLLAMENT 

TOTXANA CATALANA 

ARMAT Ø6 /30CM 

FORMIGÓ 

MORTER DE REGULARITZACIÓ 

CAPA SEPARADORA DE TÈXTIL NO 

TEIXIT 

LÀMINA BITUMINOSA 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Oxidació del perfil metàl·lic perimetral del 

forjat de coberta. 

Deficiències en la impermeabilització dels 

embornals i trobades de coberta amb 

paraments verticals; ventilació deficient al 

tractar-se d'una coberta “a la catalana”; 

inexistència d'aïllament tèrmic. 

Mal acabat superficial, brutícia produïda per 

excrements d'aus i vegetals; deteriorament 

dels ampits i balustrades perimetrals. 

Existència d'instal·lacions obsoletes. 

 

Extracció de 

la 

maquinària 

Desmuntatge de la maquinària per facilitar el 

seu transport manual i mitjançant el 

muntacàrregues. Emmagatzament en el 

perímetre de l'obra fins a la seva recollida. 

 

Extracció de 

l'ascensor 

Extracció de la maquinària i de l'estructura 

que envoltava l'ascensor.  

 

 

Formació de 

les voltes 

inexistents 

El forat de l'ascensor es troba sense la volta 

del forjat. Es procedirà a realitzar-la 

mitjançant mètodes tradicionals, així com els 

seus materials. 

La volta està formada per dues capes de 

rassilla col·locades oposadament l'una de 

l'altra, per tal d'aconseguir un bon lligat, i 

una capa final de maó hidròfug de 2,5cm 

col·locat en espiga.  
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Extracció de 

la coberta 

Extreure la capa superficial de paviment 

ceràmic i els remats perimetrals; la llosa de 

tres capes de peces ceràmiques i els envans 

que la suporten. 

 

 

Sanejar el 

forjat 

Sanejar la cara superior de les voltes i la 

trobada perimetral entre paraments verticals 

i coberta, en especial els embornals. 

Realitzar la operació de sanejat dels perfils 

metàl·lics perimetrals descrita anteriorment. 

Formació de 

la nova 

coberta 

Afegir una capa d'aïllament de llana d'ovella 

natural sobre la base horitzontal amb 

productes naturals en forma planxa que 

compleixi l'espessor necessari.  

Disposar nous envans cada 60cm per 

construir una llosa superior formada per una 

base de tauler ceràmic i una capa de 

compressió de 5cm de espessor de formigó 

armat amb ø6 /30cm. 

Aplicar una impermeabilització de doble capa 

adherida de làmina bituminosa sobre una 

capa de morter de regularització i protegida 

amb una capa separadora de geotèxtil no 

teixit. 

Col·locar el nou paviment de doble capa de 

peces ceràmiques equivalent a l'existent en 

l’actualitat. 

 

 
 

 

 

 

 

Instal·lacions La recollida d'aigües es realitzarà tenint en 

compte la recollida d'aigua de les cobertes 

inclinades i la semi cúpula. S'extraurà l'aigua 

per l'interior de l'edifici aprofitant calaixos en 

les cantonades afectades. 
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Punts crítics Substituir els embornals existents per uns de 

nous amb sifó, impermeabilitzant la trobada 

amb la nova capa d'impermeabilització amb 

làmina bituminosa. 

Garantir la impermeabilitat i ventilació de la 

càmera d'aire inferior resolent els remats 

perimetrals mitjançant el minvell ceràmic 

ventilat. 
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XEMENEIES, RESPIRADORS I ELEMENTS DE CORONACIÓ 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

CERÀMICA 

MORTER DE CALÇ (CALÇ APAGADA, 

SORRA FINA, COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

PINTURA DE POLIURETÀ 

 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Registre gràfic del disseny cromàtic que 

formen les peces ceràmiques vidriades. 

Presència de patologies com: brutícia 

generalitzada de pols i crosta negra, pèrdua 

de vidriat, degradació de la ceràmica i 

trencament. 

 

Neteja dels 

paraments 

de maó de 

les 

xemeneies 

Projecció d'abrasius en sec de silicat 

d'alumini amb una pressió de 0.5kg/cm2. 

 

Neteja de la 

superfície 

ceràmica 

Neteja amb aigua i sabó amb baixa 

concentració. 

Eliminació de taques persistents mitjançant 

bisturís. 

Eliminació de bio films en la zona superior 

del mosaic ceràmic. 

 

Consolidació 

element 

original 

Comprovació de l'adherència dels elements 

vidriats i segellat si és necessari amb morter 

de calç. 

 

Reintegració 

de la peça 

Reposició de les juntes en les zones del 

mosaic ceràmic que es troben deteriorades 

amb calç hidràulica. 

Reintegració cromàtica de les zones de 

vidriat ceràmic que ho requereixen 

mitjançant l'aplicació de pintura de poliuretà 

adequadament pigmentat. 

 

Reproducció 

de peces 

Elaboració d'un motlle a partir de peces 

conservades. 

Reproducció de les peces per l'elaboració de 

l'element utilitzant argila vermella no 

refractària i vidriada de silici de plom 

pigmentat amb òxids de ferro, com els 

materials originals. 

 Comprovació 

funcionalitat 

Comprovar que la cara interior de les 

ventilacions i xemeneies estigui correcta i 

asseguri la seva estanquitat a l'aire. 
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PINACLES 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

MAÓ RECUPERAT 

MAÓ NOU 

MORTER DE CALÇ (CALÇ APAGADA, 

SORRA FINA, COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

ESTRUCTURA METÀL·LICA 

VARETES METÀL·LIQUES 

RESINES EPOXI 

SORREJAT EN SEC DE SILICAT DE 

ALUMINI 

PEÇA CERÀMICA PINACLE 

MICRO FORMIGÓ M16/ M25 

CONDUCTES DE POLIPROPILÈ 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

No es conserven cap dels sis pinacles que 

vesteixen les terrasses del pavelló, tot i així, 

mitjançant el registre gràfic històric podem 

observar l'existència d'aquests i el disseny 

cromàtic que els formen. 

La base de maó i pedra presenten 

patologies com: brutícia generalitzada de 

pols i crosta negra. La pedra inferior dels 

pinacles es troba inestable, és per això que 

es troben protegits amb una xarxa de 

seguretat. 

 

Obertura dels 

paraments de 

maó 

Extreure els maons en forma d'arc 

manualment tallant el morter amb una 

serra manual. 

Neteja del conducte a causa de l'acumulació 

de brutícia i restes d'obra. 

 
 

Substitució 

perfil 

metàl·lic 

Extracció del perfil metàl·lic i substitució per 

perfils d'acer corrugat per formar formigó 

armat. 

Els estreps s'anclaran a l'estructura de 

fàbrica de maó de la barana i els conductes 

de ventilació i els nous maons s'utilitzaran 

com a encofrat per a dipositar el micro 

formigó que consolidarà la peça.  
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Consolidació 

de l'element 

de pedra 

La pedra del pinacle A-33 s'haurà de retirar 

a causa del seu mal estat i mal ancoratge. 

Per tornar a col·locar-la amb garanties, es 

col·locaran unes varetes d'acer inoxidable 

de ø10mm amb resina HILTI HIT HY200 en la 

zona central de la pedra. També es 

col·locarà una del ø12mm a la part superior, 

soldada al perfil metàl·lic del forjat i 

ancorada a la pedra. 

La resta de pedres que es situen en la part 

baixa dels pinacles, s'ancoraran amb una 

vareta d'acer inoxidable de 12mm situada a 

la part superior de la pedra i soldada al 

perfil metàl·lic del forjat. 

 

 

 

Reconstrucció 

de la base del 

pinacle de 

maó 

Recol·locar els maons corbs extrets 

cuidadosament mitjançant morter de calç. 

Els propis maons i els conductes de 

ventilació que es col·locaran serviran com a 

encofrat del micro formigó armat que 

donarà cohesió a l'element. 

 

Neteja de la 

superfície 

Projecció d'abrasius en sec de silicat 

d'alumini amb una pressió de 0.5kg/cm2 en 

els maons; i de 1-1,5kg/cm2 en la pedra. 



Rehabilitació de les Façanes i Cobertes del Pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu  Aina Ardévol Pulpillo 

 41 

 

Reproducció 

de peces 

Elaboració d'un motlle a partir de peces 

conservades d'altres pavellons. 

Reproducció de les peces per l'elaboració de 

l'element utilitzant argila vermella no 

refractaria i vidriada de silici de plom 

pigmentat amb òxids de ferro, com en els 

materials originals. 

Es distribuirà per parts preparades per unir-

se degut a les seves grans dimensions, i es 

muntarà en obra. 

 

 

Muntatge 

coronació del 

pinacle 

Muntatge d'una estructura de suport de les 

peces que conformen el pinacle. Col·locació 

de les peces i unió entre elles amb morter 

cola. Per evitar donar més pes del necessari, 

s'omplirà l'interior buit de les peces amb 

espuma. 

 

 

 

Consolidació 

element 

Comprovació de l'adherència dels elements 

vidriats i segellat si és necessari. 

Amb morter amb colorant es refaran les 

juntes de les peces imitant el color 

d'aquestes, per tal de semblar una peça 

sencera. 
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COL·LOCACIÓ DEL SISTEMA ANTI AUS 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

VARETES D'ELECTRO-

REPULSIÓ 

XARXA DE POLIETILÈ ANUAT 

GRAPES 

CABLE D'ACER GALVANITZAT 

PUNXES 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Actualment no existeix cap sistema anti aus. 

És per això que trobem excrements dipositats 

en tota l'obra. Fins arribar al punt d'esdevenir 

perillosa l'acumulació d'aquests per sobrepès 

o de gasos tòxics. 

 

Col·locació 

del sistema 

d'electro-

repulsió 

Per controlar les plagues de coloms en el 

pavelló, s'utilitzarà un sistema d'electro-

repulsió de varetes en tot el perímetre de les 

cobertes, en els arcs i ampits, en les cornises i 

en les finestres petites. Aquest sistema 

produeix petites descàrregues elèctriques de 

220v aconseguint que les aus no tornin a 

acostar-se o instal·lar-se. 

 

 

Col·locació 

del sistema 

de xarxes 

S'instal·larà un sistema de xarxes de polietilè 

anuat en les 16 finestres altes de la planta 

baixa. Es fixaran mitjançant grapes especials 

al cable d'acer galvanitzat que fa de marc 

tensat amb ancoratges en el perímetre 

exterior de la finestra. 

 

 

 

Col·locació 

del sistema 

de pues 

En els llocs de geometria complicada o escàs 

espai, es col·locaran puntes, com per exemple 

en algunes de les finestres i forats de 

xemeneies. 
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SISTEMA ENVOLVENT - FAÇANES 

PARAMENTS DE FÀBRICA DE MAÓ 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

BIOCIDA ALGICID-PLUS 

SORREJAT EN SEC DE SILICAT 

D'ALUMINI 

RESINA EPOXI 

MORTER REPARADOR 

MORTER REINTEGRAT 

VELADURA 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

SOLUCIONS DE SILOXANS. 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Les façanes presenten brutícia superficial, 

pèrdues de secció provocades per 

trencament mecànic, eflorescències salines i 

elements vegetals. 

 

Neteja 

química 

Per extreure i evitar la biocolonització 

s'utilitzarà Biocida ALGICID-PLUS 

 Neteja 

mecànica 

Projecció d'abrasius en sec de silicat d'alumini 

amb una pressió de 0.5kg/cm2. 

 

Segellat 

d'esquerdes 

i fissures 

Injecció de resina epoxi en esquerdes 

superficials no molt profundes. Segellat 

definitiu amb morter reparador deixant-lo al 

mateix nivell per evitar l'acumulació de pols. 

Per esquerdes profundes s'ha de detectar la 

causa. En el cas d'algunes pedres, el seu 

vinclament ha ocasionat el trencament de 

l'obra que la subjectava, això ha esdevingut a 

causa de la falta de connexió de la pedra amb 

l'estructura portant. 
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Reintegració 

volumètrica 

Reintegració de matèria amb morter 

reintegrat a base de morters modificats amb 

polímers barrejats amb el pigment adequat. 

Reparació dels pegats existents realitzats 

amb altres materials. 

 

Substitució 

peces 

ceràmiques 

Extracció de la peça deteriorada i col·locació 

d'una nova amb les mateixes característiques 

a l'original. 

 Reintegració 

veladures 

Aplicació de veladures. 

 

Juntes de 

morter 

Sanejat manual de la junta deteriorada, farcit 

posterior aplicant un morter de calç en les 

juntes on hagi perdut volum i presenti 

alteracions significatives. 

 

 Hidrofugat Impregnació amb solucions de siloxans. 
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ELEMENTS DE PEDRA 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

BIOCIDA ALGICID-PLUS 

SORREJAT EN SEC DE SILICAT 

D'ALUMINI 

RESINA EPOXI 

MORTER REPARADOR 

VARETES AISI 316 

MORTER REINTEGRAT 

SILICAT D'ETILÈ 

MORTER DE CALÇ (CALÇ APAGADA, 

SORRA FINA, COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

RESINES FLUIDES 

VELADURA 

NEWSTONE 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

 
 

Situació inicial Es tracte d'elements singulars molt 

deteriorats per brutícia, humitat i impactes 

mecànics. 

Majoritàriament hi ha dos tipus de pedra 

amb característiques i aparença molt 

diferents. La pedra de Montjuïc enquadra 

tot el perímetre de les cobertes en forma 

de canal, ampit i decoració perimetral. 

També és utilitzada per donar forma i vestir 

a totes les finestres del pavelló. I per últim 

trobem elements singulars treballats amb 

aquesta mateixa pedra; per exemple els 

pinacles, les gàrgoles, la part inferior dels 

pinacles, les escultures i balustrades de la 

sala de dia, les ventilacions inferiors dels 

pilars i les motllures en les columnes de la 

planta soterrani. És una pedra molt 

resistent i pot tenir tres tonalitats: grisa, és 

la més dura i difícil de treballar; blanca, 

facilita la seva treballavilitat; i vermella, és 

menys resistent a l'erosió i és la que 

trobem en pitjor estat en l'edifici. 

La pedra de Vilaseca, que es caracteritza 

per una menor resistència i una tonalitat 

més groguenca que l'anterior pedra; la 

podem trobar en les balustrades de les 

terrasses, els escuts, els florons i 

decoracions frontals dels pinacles i 

finestres. 

 

 

Neteja 

química 

Per extreure i evitar la biocolonització 

s'aplicarà biocida ALGICID-PLUS 

En les juntes s'aplicaran dues vegades amb 

les raspallades i esbandides corresponents. 

Per introduir el tractament en profunditat 

l'interior de les juntes s'utilitzarà un 

polvoritzador manual. 

 

Neteja 

mecànica 

Pedra de Montjuïc: Neteja amb projecció 

d'abrasius en sec de silicat d'alumini amb 

una pressió de 1-1.5kg/cm2. Els retocs es 

realitzaran mitjançant mini pistola. 

 

Pedra de Vilaseca: Projecció amb silicat 

d'alumini. En les pàtines originals no 

s'utilitzaran apòsits de carbonat d'amoni 

perquè no desapareguin. 

S'utilitzarà el bisturí en llocs puntuals per 

rebaixar la crosta de recobriment. I es 

repararan els pegats anteriors realitzats 

amb altres materials. 
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Escultor Aquells escuts que no s'aprecia el relleu a 

causa de la crosta i acumulació de pols, 

s'esculpiran per un industrial especialitzat. I 

es refarà el relleu si ha desaparegut 

mitjançant NEWSTONE. 

 

Segellat 

d'esquerdes i 

fissures 

Injecció de resina epoxi en esquerdes 

superficials no molt profundes. Segellat 

definitiu amb morter reparador deixant-lo 

al mateix nivell per evitar l'acumulació de 

pols. 

Per esquerdes profundes es farà un cosit 

amb barres d'acer inoxidable AISI 316, 

s'omplirà la perforació amb resines epoxi 

para garantir el treball realitzat i es donarà 

un acabat amb morter de calç barrejat amb 

restes de pedra matxucada per equilibrar el 

color i textura. 

 

Consolidació 

elements en 

voladís 

Es realitzaran unes perforacions per 

introduir una vareta metàl·lica en cada una 

d'un grossor de 12mm d'acer inoxidable 

AISI 316 per unir l'element en voladís i la 

pedra de subjecció. A més a més, s'omplirà 

la perforació amb resines epoxi para 

garantir el treball realitzat i  es donarà un 

acabat amb morter de calç barrejat amb 

restes de pedra matxucada per equilibrar el 

color i textura. 

 

Reintegració 

volumètrica 

Reparació dels pegats existents realitzats 

amb altres materials. 

Reintegració de matèria amb morter 

reintegrat de color i textura similar a 

l'original. Es fixarà mitjançant elements 

metàl·lics d'acer inoxidable AISI 316 i amb 

malla de material inert ancorat amb resines 

sobre la base prèviament sanejada. 

 

Substitució 

peces  

Extracció de la peça deteriorada i 

col·locació d'una nova amb les mateixes 

característiques a l'original fixada amb 

varetes d'acer inoxidable AISI 316 

col·locades amb resina i segellant les 

juntes. 

 

Consolidació 

de les 

superfícies 

Aplicació de silicat d'etilè per consolidar les 

Superficies. S'aplicarà silicat d'etilè fins la 

saturació en les zones on sigui necessari per 

evitar l'erosió i la degradació. Es protegirà 

la superfície contra l'aigua mitjançant 

nanopartícules. 
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Juntes de 

morter 

Sanejat manual de la junta deteriorada, 

farcit posterior aplicant un morter de calç 

en les juntes on s'hagi perdut volum i 

presenti alteracions significatives. 

Si es troben restes de crostes adherides en 

les juntes o juntes realitzades amb morter 

ràpid, s'extrauran mecànicament i es 

substituiran per les juntes descrites. 

Per donar un acabat  més similar al de la 

pedra, s'aplicarà aigua polvoritzada amb 

esponges per fer més visible l'àrid de la 

barreja. 

 Reintegració 

veladures 

Aplicació de veladures sobre tot el 

parament. 
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JUNTES DE MORTER 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

MORTER DE CALÇ (CALÇ 

APAGADA, SORRA FINA, 

COVA ÀRID EXTRAFÍ) 

 

 

SOPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Maó - Maó Morter de calç (calç apagada, sorra fina, cova 

àrid extrafí) 

 

 

Pedra 

Montjuic – 

Maó 

Morter de calç (calç apagada, sorra fina, cova 

àrid extrafí) 

 

 

Pedra 

Montjuic – 

Pedra 

Montjuic 

Resina epoxi 

 

Pedra 

Montjuic – 

Pedra 

Vilaseca 

Resina epoxi 
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DESMUNTATGE I MUNTATGE DE LA CARPINTERIA EXTERIOR 

LOCALITZACIÓ MATERIAL 

 

TRACTAMENT ANTIXILÒFAGS 

MASSILLA REPARADORA 

FUSTA RECUPERADA DE PI  

FUSTA DE PINO NÒRDIC 

ENVIDRAMENT TIPUS 

CLIMALIT (4+4)+12+(3+3) 

FRONTISSA 

PERSIANES DE LLIBRET 

CEDRIA FONDO 

VERNÍS I PINTURA 

 

SUPORT GRÀFIC ACTIVITAT  

 

Situació 

inicial 

Inspecció de la fusteria existent i comparació 

amb la documentació històrica disponible per 

conèixer quina forma tenien les originals i si 

coincidien amb les existents. Presentació de 

la proposta a patrimoni i acceptació 

d'aquesta. 

 

Extracció i 

tractament 

de la 

fusteria 

original 

Desmuntatge de les fulles i del propi vidre 

d'aquestes per facilitar el seu tractament. 

Decapar mitjançant un bufador de gas i una 

rascleta fins a recuperar el color natural de la 

fusta. 

Aplicar un tractament antixilòfags CEDRIA 

FONDO. 

Restauració dels marcs  de les finestres, 

col·locant inerts de fusta vella en la part 

 

interior, i de  fusta nova en la part exterior. Ús 

de massilla reparadora per taponar les 

perforacions de les frontisses antigues i petits 

cops.  

Es col·locaran vidres tipus climalit 

(4+4)+12+(3+3) 

Vernissar la fusta per la part interior de 

l'edifici amb un color semi-fosc; pintar de 

color verd l'exterior de les finestres i els 

llibrets.  

 

 
 

Nova 

fusteria 

Fusta de pi nòrdic 

Envidrament tipus climalit (4+4)+12+(3+3) 

Frontisses  

Tractaments  

Persianes de llibret 
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CONCLUSIONS 

L'estada a l'empresa Closa Alegret S.A. ha estat del tot satisfactòria. Durant 6 mesos he pogut aprendre 

de primera mà la feina que fa un graduat en ciències i tecnologies de l'Edificació, no només en despatx 

sinó també en la direcció d'obra. 

En el meu cas he pogut gaudir d'una obra de gran rellevància com és la rehabilitació d'un pavelló de 

l'hospital de Sant Pau, on la magnificència de les seves sales, dels acabats decoratius i la construcció 

tradicional són envejables. He après moltes coses sobre la construcció, materials i tècniques que 

s'utilitzaven antigament i altres de l'actualitat; així com empreses constructores, de materials o 

despatxos tècnics. 

 

L'estada en obra m'ha aportat confiança per a prendre decisions i per a relacionar-me amb altres 

tècnics i treballadors de tots els rangs. Recomano participar en pràctiques d'empresa per tal de veure 

reflectits els coneixements adquirits durant els 4 anys de carrera i ampliar-los. La realitat en la professió 

també t'ensenya a raonar conceptes teòrics i a solucionar possibles dubtes o problemàtiques que 

sorgeixen insitu. He experimentat que en obra és molt important la visualització i expressió gràfica en 

l'espai per fer-se entendre en la resolució d'alguns problemes, sintetitzant el dibuix i l'expressió verbal 

en alguns casos. 

 

Des del meu punt de vista, crec que l'execució de les obres no s'està duent a terme de la millor manera 

possible. En primer lloc, trobo que és inútil la doble separació de la intervenció: existeix un projecte de 

rehabilitació de façanes i cobertes i un altre d'interiors. És per això que resulta difícil saber on acaben 

les responsabilitats d'un i de l'altre; ho podem observar tan en el cas de l’estructura del pavelló o de les 

instal·lacions. Això provoca una pèrdua de temps i diners ja que, si es resolgués tota la problemàtica de 

cop, es podrien utilitzar els mateixos medis auxiliars i l'empresa constructora seria coneixedora de 

l'estat de la totalitat de l'edifici. Així doncs seria més intel·ligent unir els dos projectes i ser realitzats per 

la mateixa direcció facultativa i empresa constructora. 

 

En segon lloc, hauria d'haver un únic projecte amb les directrius de la intervenció i que aquest 

s'apliqués a tots els pavellons, tot i tenir certes diferències entre ells. Cada pavelló ha estat executat 

diferent, influint canvis entre els dos projectes d'un mateix edifici ja esmentats, cada direcció 

facultativa ha marcat el seu criteri i cada constructora ha utilitzat els materials que li han semblat més 

convenients. No només representa un esforç innecessari pel projectista sinó que dificulta les futures 

intervencions. Ja que si tots els pavellons s'haguessin rehabilitat de la mateixa manera, les decisions 

futures que s'hauran de prendre serien igualitàries i taxatives. 

 

En tercer lloc, en el cas del pavelló en el que he participat, el projecte d'interiors no ha estat redactat, 

això provoca que instal·lacions provisionals que s'han fet puguin ser innecessàries o equivoques. O que 

fins i tot, sigui necessari tornar a obrir parets per conduir-hi conductes. 

 

També cal esmentar el baix pressupost del que es disposava, ja que venia dictaminat per la propietat i 

l'administració pública. Les empreses constructores es veuen obligades a fer rebaixes impossibles en el 

pressupost i la durada de l'obra per tal de guanyar l'adjudicació del projecte, això es veu reflectit, un 

cop s'està duent a terme l'obra, en les decisions que ha de prendre el director d'obra pel que fa a 

l'elecció dels industrials i dels materials, que resulten molt barats i potser no tan preparats com haurien 

d'estar. 

 

Un dels punts forts, ha estat l'experiència que té l'empresa constructora en el sector de la rehabilitació, 

no només dels tècnics competents sinó també de la mà d'obra que ocupava els càrrecs més importants. 

També m’agradaria afegir que la confiança i avinença entre la direcció facultativa i l'empresa 

constructora que els primers mesos es va aconseguir, ha facilitat l'execució de moltes partides i la 

rapidesa d'algunes eleccions vitals per a seguir els plannings marcats. 

 

Per últim, agrair al Xavier Castanyer, l'Àngel Contreras i l'Anna Batlle tota l'ajuda que m'han aportat 

durant la meva estada a l'obra, per dedicar-se a ensenyar-me totes aquelles qüestions tècniques i 

administratives que desconeixia o en tenia pocs coneixements. I sobretot pel tracte amable i 

professional que han mantingut en tot moment, instruint-me per a millorar com a tècnica però fent-me 

sentir una professional més. 
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