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Situació
El complex hospitalari de l‘HOSPITAL DEL MAR es troba situat a les acaballes del barri 
mariner de la Barceloneta i quasi al començament del barri Poblenou.
L‘estructura urbanística de la Barceloneta és un bon exemple del tipus d‘urbanisme 
del període de l‘il.lustració, amb carrers de traçats rectilinis i illes de cases regulars. 
La tipologia d‘habitatge originals era la d‘unifamiliars de planta i pis amb accés a dos 
carrers per tal d‘aconseguir una ventilació creuada òptima. 
Actualment aquest tipus de trama s‘ha perdut i els edificis són de més alçada, a més, 
d‘haver-se partit la gran majoria dels habitatges.

Un altre element que també marcarà el propi complex Hospitalari, serà la creació de la 
VIlla Olímpica de Poblenou, la qual es desenvoluparà arran de l‘intervenció urbanística 
dels Jocs Olímpics del 1992. El disseny del conjunt, i la seva posterior transformació en 
barri residencial, es va donar per l‘equip d‘arquitectes: Oriol Bohigas, Josep Martorell, 
David Mackay i Albert Puigdomènech. L‘operació urbanística suposava, alhora, la 
recuperació d‘aquest front litoral per la ciutat i la creació d‘espais de lleure.
El projecte inicial contemplava la construcció de quatre gratacels, en lloc dels dos 
actuals, com una clara referència a les quatre columnes jòniques de Puig i Cadafalch a 
la muntanya de Montjüic enderrocades durant la dictadura de Primo de Rivera.
Les dues torres (Torre Mapfre i Hotel Artz), es van convertir en un dels emblemes de la 
remodelació urbanística de la ciutat.
El conjunt format per les dues torres es completa amb la monumental escultura, El Peix 
d‘Or, de Frank O. Gehry, arquitecte també de l‘Hotel Arts. Darrere es troben els jardins 
d‘Atlanta, en els que destaca la xemeneia de Can Folch, que queda com a record del 
passat industrial de la zona.

També conectat amb l‘Hospital es troba l‘edifici el.líptic del Parc de Recerca Biomèdica 
de BCN (PRBB) com a gran infrastructura científica. El projecte va ser realitzat pels 
arquitectes Manuel de Brullet i Tenas i ALbert de Pineda i Àlbarez entre els anys 2000-
2006.

L‘Hospital del Mar es troba envoltat per aquestes diferents trames i fases de millores 
d‘ambdos barris, des d‘una Barceloneta amb una trama urbana d‘escala petita, 
continuant per la creació de la VIlla Olímpica amb una sèrie d‘edificacions imponents 
en alçada, i per altra banda, una trama, no molt llunyana, de l‘Eixample amb les seves 
illes de major dimensió.

Aquest complex respon clarament a una trama i a un tipus d‘edificació de baixa alçada, 
seguint amb un model com el del barri mariner. És clar també, que edificis posteriors 
del propi complex (Monobloc) responen a la morfologia d‘edificis més alts, com els que 
l‘envolten i que marquen clarament l‘skyline del front Marítim Barceloní.
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