
1.

S'ha de traslladar l'ús actual de la planta baixa dels pavellons a el nou

edifici. Es completa el nou edifici amb nou programa que estigui previst

per ampliació del complex hospitarari.

HOSPITAL DEL MAR

L'edifici que cura
PFC . ETSAV - Sílvia Costa Estanyol

Implantació

- es traslladen:

5.374 m²

- s'amplien amb nou programa:

10.503

m²

- S'uperficie del edifici nou que es modifica:

15.877

m²

2.

S'enderroca de la planta baixa en amunt, l'edifici central dels pavellons i

els dos primers pavellons. Aixi es deixa casi sense modificar tota la planta

soterrani de la zona dels pavellons.

- s'enderroca:

1.387

m²

- es modifica de la planta soterrani:

458,5 m²

3.

Es modifica tot l'espai lliure del complex. actualment hi ha molts

problemes de accessibilitat als patis per culpa dels desnivells i amb

aquest projecte es resol fent uns patis petits a nivell de planta soterrani

per donar llum i espai on poder sortir i uns patis grans a planta baixa

perque aixi els pacients puguin sortir i curar-se al aire lliure.

Llavors en aquesta fase aprofitant els moviments de terra també es fan

totes les fonamentacions dels edificis de les seguents fases.

- espai lliure que es modifica en planta soterrani:

3.850 m²

4.

Es rehabiliten els pavellons: l'estructura, les façanes i es construeix un

forjat nou a planta primera per aixi doblar l'edificabilitat actual.

es construeixen els petits edificis que lligaran els pavellons per aixi tenir

una circulació millor.

- es rehabilita:

3.012 m²

- es construeix:

315 m²

- espai lliure que es modifica en el pati d'entrada:

1.738

m²

- espai lliure que es modifica dels patis dels pavellons en pb:

2.229 m²

5.

Es contrueixen els ultims edificis que tenquen el complex són les sales

comunes de la residència assistida, tenen una imatge lleugera i els usos

que tenen son diàfens i oberts a l'exterior.

- es construeix:

740 m²

6.

Finalment es relaciona tot el complex hospitalari amb la pèrgola, es un

passadis exterior que passa al costat dels espais lliures comuns i de les

portes principals dels 4 edificis que conformen aquest complex.

- es construeix:

1.611

m²

Comparació d'implantacions
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  3.122 m²

  1.387 m²

+ 22.342 m²

+51% -37%


