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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.   


