
(re)Habitar L’Hospital del Mar
Barcelona. La Barceloneta

Esther González Albesa    
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
PFC juny 2014     Tribunal 3    Tutor: Pere Fuertes

ANÀLISI HISTÒRIC HOSPITAL DEL MAR

 02

La Reial Acadèmia de Medicina ja al primer terç del segle XIX havia 
demanat insistentment l’enderroc de les muralles de la ciutat a fi de 
millorar, entre d’altres coses, les possibilitats de lluita contra les epidè-
mies, També de tant en tant s’aixecaven veus per a demanar un hos-
pital de malalties infeccioses que fos estable. Però tot era endeba-
des. Quan hi havia una infecció pestilent, s’organitzaven a despoblats 
com Montjuïc. Eren hospitals temporals que es destruïen o cremaven 
quan havia passat el perill.

Exposició Universal del 1988

Aquest any tingué lloc a Barcelona l’exposició universal, la qual va ocupar des de l’Arc de Triomf i el 
Parc de la Ciutadella fins a la Barceloneta.

L’any 1899 l’Ajuntament de Barcelona va adquirir, del Ram de Guerra, un terreny de la secció maríti-
ma del Parc de la Ciutadella, d’una extensió d’uns 27.250 metres quadrats.

Aquest terreny es va destinar provisionalment a llatzeret, aprofitant alguns  edificis procedents de 
l’Exposició i aixecant algunes barraques de fusta.

Primitiu edifici de l’Hospital del Mar

Es consolida l’organització de l’Hospital Marítim d’Infecciosos a causa de l’epidèmia de febre 
tifoide.

S’aprofitaren les barraques de fusta construïdes anteriorment, alhora també es rehabilità el 
Pavelló de Reproduccions Artístiques de l’Exposició del 88 i es va convertir en el primer edifici 
hospitalari pròpiament dit. 

El pavelló es va reformar i ampliar de manera que va quedar estructurat per tres naus paral·leles, 
separades per dos patis lineals, on es van situar les diverses sales de l’Hospital. S’accedia a 
aquestes sales a partir d’unes altres dues naus, perpendiculars a les anteriors, que contenien les 
dependències i els serveis hospitalaris.

Nou projecte d’Hospital d’Infecciosos de Josep Plantada

És a aquest arquitecte a qui s’encarregà el projecte del nou Hospital d’Infecciosos. El mo-
del escollit va ser el model de pavellons juxtaposats completament independents. Els pave-
llons d’hospitalització s’estructuraren en forma d’espina de peix, seguint l’eix muntanya-mar. 
Aquesta estructura va acompanyada d’una constel·lació d’edificis. 

L’accés a l’Hospital es realitzava per la banda de muntanya i estava organitzant a partir de dos 
pavellons que conformaven la façana de l’Hospital. A aquests els seguien set edificis lineals 
d’uns cent metres de llargada, de planta semisoterrani i planta baixa, disposats paral·lelament, 
amb una torreta de planta baixa i pis edificada al centre, amb un pas inferior en forma de 
porta monumental. La successió d’aquestes portes estructurava i formalitzava l’eix general de 
circulació exterior de l’Hospital. 

El model pavillonari va ser, a final del segle XVIIII, durant el XIX, i a començament del segle XX, 
la base de qualsevol construcció hospitalària. 

Remodelació de l’Hospital dels anys 50 i 60.

Es conserva l’estructura de planta en forma d’espina de peix. La qual es va densificant i trans-
formant progressivament. Es va tancar tot l’eix central del pavellons i s’amplien les habitacions 
de malalts. Tots els edificis que no quedaven organitzats per l’esquema en espina van anar 
desapareixent progressivament, per mor d’edificar-hi noves instal·lacions al damunt i també per 
l’obertura, l’any 1967, de l’Hospital del Mar al Passeig Marítim. 

L’any 1973 es va construir l’edifici de Neurologia, obra de Francesc d’Asís Viladevall, que va defi-
nir el nou accés principal a l’Hospital i la nova façana marítima. Es tracta d’un gran monobloc de 
soterrani, planta baixa i deu pisos. El projecte va afectar a l’últim pavelló, del qual s´hi va pujar 
un pis i es modificà la façana amb la mateixa composició que l’edifici Monobloc. 

Aquest model de monobloc es converteix en la dècada dels trenta i cinquanta en el model de 
referència dins l’arquitectura hospitalària, ja que al tractar-se d’un edifici concentrat, aconse-
gueix l’estalvi de viatges, passadissos i costos en l’edificació.

L’Hospital del Mar com a Hospital Olímpic

El projecte d’ampliació i remodelatge, dels arquitectes Manuel Brullet i Alberto de Pineda, 
tenia un doble objectiu: definir la nova organització funcional i física de l’Hospital Olímpic i 
concretar una nova estructura com a façana del front marítim. 

S’actuà en els dos primers pavellons del costat del mar, als que se’ls hi afegeix un altre edifi-
ci, que possibilita el bon funcionament dels serveis i una millor comunicació amb l’edifici del 
Monobloc. També es va actuar sobre els pavellons, connectant-los per nous punt amb ponts 
vidriats i lleugers. Així doncs l’espina es converteix en una estructura de malles jerarquitzades 
de baixa alçada.

La remodelació va incloure la construcció d’un nou edifici, de planta baixa i primera, de Con-
sultes Externes davant del mar com a nova façana del Passeig Marítim. 

Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques

Des de l’octubre de l’any 2006, l’IMIM es troba a les noves dependències del Parc de Recerca 
Biomèdica a l’Hospital del Mar. 

L’edifici, obra dels arquitectes Manuel Brullet i Albert de Pineda, es troba situat davant del mar 
i la seva arquitectura és impactant i vanguardista. 

El solar disponible al costat de l’Hospital era de dimensions reduides. Per a allotjar totes les 
instal·lacions en un espai adequat, els arquitectes van diseñar un edifici de geometría fluïda i 
sense primers plans. Gràcies a la seva forma el·líptica i troncocònica, la façana exterior de la qual 
no arriba al terra, es reforça la sensació d’estructura flotant. 

Projecte d’ampliació de l’Hospital

Aquest any comença l’execució del projecte que pretén l’ampliació de l’actual Hospital, con-
servant l’Edifici Monobloc i el de Consultes Externes però enderrocant els pavellons. 

El projecte preveu la creació de dues barres de cinc plantes d’alçada paral·leles al mar, situades 
on actualment hi trobem els pavellons. Aquestes barres es comuniquen per un eix central en 
planta soterrani, baixa i primera, i per una altra barra situada al lateral esquerre. 

La construcció del projecte es plantejava en tres fases, per al mateix temps mantenir l’Hospital 
en funcionament. Degut a la crisis l’obra es va aturar per la manca de pressupost i només es va 
realitzar la primera fase del projecte, aquest fet va deixar una barra lateral de formigó inacaba-
da situada entre el Parc de la Barceloneta i els pavellons. 
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Somorrostro fou un barri de barraques situat en els actuals districtes 
de Sant Martí i de Ciutat Vella durant el segle XX. Les barraques es 
trobaven a la platja entre l’hospital d’infecciosos, actual Hospital del 
Mar, la Barceloneta i la desapareguda fàbrica de gas.  Les condicions 
de vida eren molt precàries i era freqüent que el mar inundés les cases. 
Finalment, l’any 1966, va acabar desapareixent i els seus habitants van 
ser traslladats a vivendes de la Obra Sindical de la Llar.

El barri de Somorrostro

Com podem observar l’Hospital del Mar a tingut una evolució 
constant al llarg dels anys. Com a conseqüència d’això, l’hospital 
està format per un conjunt d’edificis molt diferents els uns dels 
altres arquitectònicament parlant. L’Hospital és la manifestació de 
l’evolució en la construcció hospitalària, que va des del model 
pavillonari fins al model de monobloc. 
Però tot i aquest conjunt de peces molt diferents unes de les altres 
podem dir que és una peça organitzada, on cada element té la seva 
funció dins d’una unitat general.  


