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L’EMPLAÇAMENT
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Observant l’emplaçament del projecte s´hi poden destacar tres elements 
rellevants i significatius: l’Hospital del Mar, el parc de la Barceloneta i el 
mar.

Aquests tres elements s’han tingut molt en compte a l’hora de decidir 
l’ubicació del projecte, buscant en tot moment les relacions amb aquests.  
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De factura moderna, el Parc de la Barceloneta és un lloc obert de transició 
entre la Barceloneta i la Vila Olímpica, que al final del seu recorregut s’obre 
al mar. A l’interior, perfectament integrades, diferents construccions ens 
recorden el passat industrial gasista d’aquest espai.  

A sota de la ronda Litoral, al final de la trama urbana de la Barceloneta, s’obre 
aquest espai verd, ampli i diàfan, amb zones de gespa, espais de sauló i 
altres de pavimentats, que esdevé eix de comunicació entre la ronda Litoral i 
la platja. És un lloc de pas i també de barriada, amb serveis molt utilitzats pel 
veïnat.

Al parc hi predominen les línies corbes, tant pel que fa als camins com al 
perímetre del parc i als talussos i parterres de gespa. Tot plegat confereix 
una gran suavitat a un espai que es va eixamplant a mesura que s’acosta a la 
platja, final i principi, segons per on s’hi accedeixi, d’aquest parc.

La proximitat del projecte a aquest espai pot beneficiar a ambdós. El parc pot 
guanyar en activitat i els pacients poden gaudir de les seves zones de passeig 
i àrees ajardinades a l’aire lliure. 

La platja de la Barceloneta és una platja del barri de la Barceloneta. 
Juntament amb la platja de Sant Sebastià, és una de les més llargues amb una 
longitud de 1.100 metres i una de les més antigues i de major tradició de la 
ciutat i també una de les preferides pels usuaris estrangers.

Disposa d’equipaments d’oci com àrees de vòlei, taca-taca, àrea de jocs, etc. 
És una de les platges més freqüentades i compta amb una parada de metro 
força propera.

La presència del mar tan a prop de l’àrea de projecte hi aporta un valor 
afegit, el mar té propietats antibiòtiques i terapèutiques que ajuden a 
l’organisme a sentir-se bé.   

L’Hospital és també un dels elements a tenir en compte de l’emplaçament, i 
més quan pensem en el programa del projecte. És considera important el fet 
de mantenir una relació directa amb aquest pel que fa a circulacions. 

Els pacients de la residència tenen la seguretat de tenir assistència hospitalària 
tot el dia. Tant en cas d’urgència com en cas de necessitar programes de  
tractament o de rehabilitació.  


