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Al llarg de la carretera de Sant Boi a Sant Vicenç dels Horts han crescut un grapat d’edificis -d’habitatges 

de baixa i mitja alçada a ponent i comercials, magatzems o d’indústria lleugera a llevant- limítrofes amb el 

paisatge d’horta del delta del Llobregat.  

És a aquesta banda on l’Ajuntament de Sant Vicenç ha previst una zona de nous equipaments formada per 

un nou Centre de Salut (CAP) i un nou edifici escolar (CEIP) en dos amplis solars plans enfrontats, 

separats per un carrer perpendicular a la carretera. A destacar en aquest lloc impersonal la densitat de 

tràfic diürn, inclòs el pesant, que genera un nivell sonor intermitent d’alta intensitat. 

Amb aquestes antecedents, els objectius del projecte són aconseguir una illa de tranquil·litat en un entorn 

progressivament hostil i facilitar al màxim la identificació, ús i manteniment del CAP com a edifici públic. 

- El primer es prova d’obtenir plegant l’edifici sobre si mateix, obrint-lo a petits patis interiors i tancant-lo a 

ponent on hi ha la carretera i un únic forat: l’accés al centre. 

- La identificació com edifici públic - part d’una futura dualitat  amb el CEIP- la cerquem a través del canvi 

de secció i l’ús dels materials, singularitzant-los respecte als edificis veïns. L’edifici s’inflexiona cap el futur 

CEIP, a nord, a l’altra banda del carrer. 

- Amb un programa definit per l’ús, la claredat de la traça és essencial. Així, s’ha decidit:  ocupar tot el solar 

en planta baixa; clarificar l’accés i el trànsit  per l’interior de l’edifici: es proposa un ampli passatge que 

dóna accés a esperes, dependències, escales, ascensor, serveis, permet el pas d’instal·lacions i que 

s’il·lumina per patis fent congruents llum i distribució; fer correspondre els blocs de programa amb els 

espais entre patis. 

L’edifici tindrà un ús  predominantment diürn. Hi ha  un accés principal des de la carretera de Sant Boi i 

varies sortides d’emergència al exterior, dos al carrer Mampel i una al pati sud. Així, el centre s’organitza 

amb el màxim d’espais en planta baixa i la resta en planta alta; els elements  d’instal·lacions tècniques: 

aigua, gas, climatització, electricitat i grup electrogen, dipòsits i energies alternatives van a la planta 

coberta. 

Des de l’entrada enfrontada a la carretera de Sant Boi, s’accedeix a un ampli vestíbul amb la recepció, la 

administració, l’àrea d’atenció continuada i els accessos a la planta superior que té els serveis 

d’especialitats i la zona de personal; s’aconsegueix així que quasi la meitat dels visitants del centre no 

hagin de barrejar-se amb els visitants de la resta de la planta baixa, on son les consultes de radiologia, 

pediatria, medicina general i odontologia, àrea de treball social, aula sanitària i àrea de rehabilitació 

ambulatòria, que es connecten per passadís des de el vestíbul que s’eixampla amb àrees  de espera  de 

mides diverses. El criteri per l’ubicació de les consultes es que donin a espais exteriors tranquils; com això 

no era possible a l’entorn existent es va decidir perforar la planta amb uns petits patis, amb orientació N-S, 

a on donarien las consultes. Aquest patis, alhora, permeten millorar l’il·luminació interior i eixamplar 

visualment els passos interiors. 
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