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Esquema circulatori extern definitiu
un cop executada la 1a etapa Eixample Nord

Esquema circulatori extern inicial Situació i Accessibiltat Urbana i Territorial

El nou Hospital del Garraf se situa en un lloc alhora privilegiat 
i difícil, la frontissa que articula el futur parc d’Entretorrents, a 
tocar del Torrent de La Pastera amb el nucli històric de Vilanova i 
la nova centralitat de l’Eixample Nord, recolzat inevitablement, en 
la Ronda Ibèrica. Aquesta via és la gran travessera que organitza 
avui dia la mobilitat general de la ciutat en la direcció est-oest. 
El nou equipament s’hi disposa a tocar i la seva execució cons-
tituirà el moment germinal del procés de formació de l’Eixample 
Nord de Vilanova. L’àmplia extensió destinada al nou hospital és, 
conseqüentment, un àmbit crucial pel futur desenvolupament de 
la ciutat vers el nord. De tot plegat, s’en deriva la responsabilitat 
del projecte per interpretar adequadament les condicions i poten-
cialitats que imposa el lloc a la gran arquitectura hospitalària que 
serà, per força, l’embrió de la ciutat futura.

L’hospital horitzontal s’ha consolidat com una tipologia de 
l’arquitectura sanitària de gran eficiència funcional i alhora sus-
ceptible d’integrar-se en entorns urbans i territorials heterogenis. 
Edificis en contacte amb el terreny que, fonamentats compo-
sitivament en malles reticulars més o menys obertes, generen 
variants diverses de patis oberts/tancats, amb els conseqüents 
avantatges pel que fa a l’accessibilitat, el confort, la captació de 
llum natural i l’inserció en l’entorn.
En els cas dels hospitals de mida gran, la idoneïtat de la tipologia 
horitzontal exigeix una parcel.la de gran superfície i relleu planer 
que permeti una ocupació extensiva i el desenvolupament del 
programa amb poques plantes superposades.

El volum projectat, assenyaladament horitzontal i a prop del 
pla del sòl, es desenvolupa per l’àmbit assignat amb conscièn-
cia d’escala. És a dir, amb consideració del sistema de mides 
de l’entorn de referència. Per això, l’alçada màxima del cos de 
l’edifici major no supera els 16 m, pauta similar a la de l’entorn. I 
així mateix, l’ampli volum horitzontal troquelat per una seqüència 
de patis de llum es descomposa en un conjunt articulat de cosos 
menors en la seva contigüitat amb el parc i en la formació de les 
façanes urbanes a ponent i nord.
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