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- Condicions climàtiques mØs difícils 

edifici (lluernaris, etc)

- Remuntes eliminarien qualitats esencials

- estructura deteriorada

compatible amb residŁncia hospital

- funcionament vertical torre no molt

- remuntes difícils

- Mal estat dels patis

- Enderroc proposat per masterplan

serveis

- teixit mØs extens amb menor densitat de 

- estructura molt deteriorada

podria suposar una inversió inferior

El reaprofitament i restauració d’aquest teixit

Front marítim Bloc neurologia Pavellons

del projecte

afectades pel desenvolupament 

el funcionament de les parts 

Necessitat d’aturar o dificultar 

del projecte

afectades pel desenvolupament 

el funcionament de les parts 

Necessitat d’aturar o dificultar 

del projecte

afectades pel desenvolupament 

el funcionament de les parts 

Necessitat d’aturar o dificultar 

(existent)

Estructura semiacabada 

Adaptació a un sistema estructural imposat

creixement de l’hospital la fan l’escollida per al desenvolupament del programa.

Les característiques d’aquesta œltima estructura, i la incusió d’aquesta en el planejament de 

del moment.

una oportunitat i no com a una mala decisió 

actualment en desœs. Es considera com a 

No es deixa en desœs una estructura 

façana tancant l’illa.

Estructura ja construïda. Actua com a nova 

vehicles particulars/taxi

de l’hospital. Circulació puntual de

Espai exterior de relació amb l’interior 

AccØs residŁncia

AccØs consultes externes

desenvolupa en la totalitat de la planta.

masterplan i necessari a l’actualitat. Es 

Consultes externes: considerat al 

d’illa.

actuant com a filtre progressiu parc-interior

Espais comuns ubicats a la darrera crugia,

d’orientació i visuals.

dotant-les de les mateixes qualitats 

Habitacions ubicades a la crugia frontal,

privacitat.

incompatibles per raons de seguretat i 

el nivell inferior, donat que els usos són 

La planta de consultes externes ocupa 

mØs per a desenvolupar el programa. 

ResidŁncia. Es necessita d’un nivell 
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ofereix. 

aprofitant la coberta i les visuals que

es traslladen als nivells superiors,

Els espais comuns i d’activitat social

present a plantes inferiors

de les torres, allunyades de la gran activitat

Sales d’estar ubicades als punts mØs alts
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- Eliminar la idea d’hospital com a element segregat del teixit urbà

   Es vol generar una relacióINTERIOR-EXTERIOR I EXTERIOR INTERIOR

- Estimular l’espai lliure adjaçent, actualment no relacionat amb l’hospital. 

   al pal•li.

- Punt d’accØs. L’element ha de configurar de nou un bon espai de hall per 

actui com a aparador de serveis pœblics i mirador

 Acabar de tancar l’illa, configurant una façana que 
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