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Pavelló Santa Faustina (1915) Façana Nord-Oest

 Pavelló Santa Faustina (1915) Façana Sud-Est

                           Pavelló Santa Faustina (1915) Façana Nord-Est

                                            Pavelló Sant Jaume (1916) Façana Sud-Oest
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 Pavellons Sant Jaume en primer terme i Santa Faustina al fons (1916)

  Pavellons Santa Faustina en primer terme i Sant Jaume al fons (1916)

                         Pavelló Sant Jaume (aprox. 1917-1918) Façana Sud- Est

                          Pavelló Santa Faustina (aprox. 1917-1918) Façana Nord-Est. Al Fons pavelló Sant Enric

                          en construcció

6- REPORTATGE FOTOGRAFIC                                                                                                                                                                                   63
L'Hospital-Asil de Granollers, història i arquitectura.



 Pavelló Sant Enric al fons en construcció (aprox. 1918-1920) 

Conjunt Hospital-Asil (aprox. 1920-1923) Façanes Sud-Oest

                     Conjunt Hospital-Asil (aprox. 1920-1923) Vista cap al Nord

                     Pavelló Sant Jaume en primer terme i Sant Enric al fons (aprox. 1920-1923)
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   Pavelló Santa Faustina (aprox. 1920-1923) Façana Nord-Oest

   Conjunt Hospital-Asil (aprox. 1920-1923) Vista cap al Nord-Oest

                       Conjunt Hospital-Asil (aprox. 1920-1923)

                        Conjunt Hospital-Asil (aprox. 1950-1952)
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                               Sala de Dones (1930)

                               Sala d'operacions (1930)

                                                    Sala d'Esterilització (1930)

                                              Habitació individual (1930)
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            Passadís Planta Baixa Pavelló Sant Jaume (1930)

  

                                      Passadís Planta Primera Pavelló Sant Jaume conservada de l'època
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  Zona d'escala Pavelló Sant Jaume

   Detall capitell 

                          Barana i altres elements de l'escala pavelló Sant Jaume

                           Detall barana d'escala
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    Planta Sota-coberta ( Estat Actual) Pavelló Sant Jaume

  
           Vista des de Planta Sota-coberta del Pavelló Sant Jaume (Estat Actual)
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   Escales accés a la torre del campanar

                             Accés a la torre del campanar

                                        Campanar

                                     Estructura coberta campanar
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El conjunt d'edificis del Hospital-Asil de Granollers presenta una mateixa tipologia d'acabat a

totes les seves façanes.

Del nivell del terreny fins a l'alçada del forjat sanitari es composa d'un mur de pedra natural.

 Mur de Pedra natural i faixa del forjat sanitari

La faixa del forjar sanitari es composa seguint la continuació del mur de pedra amb llindes a les

obertures de maó vist i remats sota i sobre d'aquestes també amb llindes de maó vist.

A continuació l'acabat general dels edifici es arrebossat i pintat, amb brancals, llindes, cornises,

i balaustrades de maó vist.
Altres elements a destacar son els detalls ceràmics que hi ha a la faixa del forjat del primer pis i els

rosetons i elements decoratius de sota les finestres.

                                                Rosetons ceràmics compostos de 4 peces
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                                          Peça decorativa

             Sanefa de ceràmica a la faixa del primer pis

Atres elements decoratius:

                                                    Creu de morter pintada

                        Rètol amb lletres pintades i emmarcat amb maó vist

                                                 Dibuixos sobre finestres pintats
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8.1- TIPUS DE PAVIMENTS

Els paviments dels tres pavellons són de sòl hidràulic de 15x15 cm. 

   Mosaic de sòl hidràulic a planta baixa

   Remats laterals de sòl hidràulic a planta baixa

                         Mosaic de sòl hidràulic planta primera

                                              Canvi de paviment a planta pis (Sòl hidràulic)
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                                    Paviment estances de planta baixa de Sòl hidràulic

                              Paviment Sota-coberta de formigó vist

                   

                                    Paviment exterior terrasses de rasilles ceràmiques manuals

                                                   Terrazo per a la formació d'escales
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8.2- MÈTODE DE FABRICACIÓ DEL SÒL HIDRÀULIC

1-Selecció del dibuix (Trepa)

2-Selecció dels colors

3-Preparació del suport del motlle     

4-Amb la trepa col·locada a l'interior del motlle s'omple amb els colors triats                

                                 

5-Un cop omplert dels colors es retira la trepa

6-Sobre es formen dues capes de morter la primera seca i la segona humida

7-Es col.loca el conjunt a la premsa hidràulica                                             

 8-La llosa es extreta del motlle                                      

9- 24 hores més tard es submergida en aigua durant 1 hora, desprès s'assequen  durant 4 setmanes 
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L'Hospital-Asil de Granollers presenta dues tipologies bàsiques de cobertes, degut a les unions
dels pavellons laterals amb el central simètricament ideat per l'Arquitecte Josep Mª Miró i
Guibernau.

9.1- COBERTES INCLINADES

A les plantes sota-coberta trobem l'estructura que suporta la  coberta inclinada mitjançant
encavallades de fusta. Actualment les biguetes són IPN d'acer però era de preveure que el seu
sistema constructiu de principis  de S.XX fossin de fusta.

Segons fons de l'Hospital és varen fer obres de reconstrucció de les cobertes per el seu mal
estat a principis dels 80 ja que tota la seva estructura era de fusta.

 Encavallades a sota-coberta pavelló Sant Jaume

Segons aquestes fonts, (treballadors de principis dels anys 80) el seu sistema constructiu era aquest:

                            Encavallades

                             Bigues
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     Biguetes

     Coberta de teula Àrab

                                                  Teula 

Peça de terra cuita que, imbricada amb d'altres, forma una superfície contínua e impermeable.
Estaven col·locades sobre de una superfície de maons prèviament col·locats com mostra la seguen
fotografia.

                         Coberta de les torres restaurada 
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9.2- COBERTES PLANES

La  seva  estructura  de  suport  és  un  forjat  de  biguetes  amb  revoltó  ceràmic.  La  tipologia
escollida per l'arquitecte fou la de una coberta convencional transitable, presentada amb un
acabat ceràmic col·locat en forma d'espiga.

Estructura de suport

                              Acabat ceràmic col·locat en espiga

                            Vista de la terrassa del pavelló Sant Jaume

                                                         Vista Terrassa pavelló Sant Enric
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Perspectiva projecte inicial (1914)

        Pla General de Granollers (1930)                                 Carta de Francesc Ribas a l'Ajuntament (1916)
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 Publicitat de l'Hospital-Asil (1928) Anuari de la Gralla per Festa Major                         Publicitat de l'Hospital-Asil (1930) Anuari de la Gralla per Festa Major
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CONCLUSIONS

Amb  aquest  projecte  crec  que  es  crea  un  document  complet  d’alt  valor  pel  que

representa un edifici  catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, que no es disposava

d’una informació extensa i concreta, especialment el format gràfic.

Han estat moltes hores de feina per obtenir el  resultat que ara presento ,  per tal

d’obtenir una informació gràfica real i fiable.

D'altre cantó el caràcter de l'Hospital General de Granollers  ha dificultat en part les

visites tenint en compte que s’havien de respectar els horaris de visites dels pacients

per accedir a totes les dependències així com les ultimes obres fetes d'ampliació que

afectaven a una zona concreta que havia d'estudiar.
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