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La Torre-dipòsit d'aigua (Josep
Domènech Estapà, 1906) i el dipòsit
de gas, ambdós heredats de la
fàbrica de gas La Catalana,
acompanyen l'evolució de l'Hospital
del mar des del seu inici i ens
serveixen de guia.

- 1899: l'Ajuntament de Barcelona
adquireix, del Ram de Guerra, el
terreny que actualment ocupa
l'Hospital del mar. Es destinà
provisionalment a llatzaret, aprofitant
alguns edicis de l'Exposició del 1888 i
construint barracons de fusta.

Dipòsit de gas

Torre
dipòsit d'aigües

EVOLUCIÓ DELS EDIFICIS DE  L'HOSPITAL DEL MAR

PARC DE LA NOVA ICÀRIA

El projecte proposa retornar la
dignitat als pavellons originals
ubicant-hi dues plantes de
residència assistida i una
d'hospitalització, tot replan-
tejant les circulacions al
centre i als extrems, recobrant
així els grans patis originals.

L'edifici en construcció s'in-
corpora a la proposta per tal
de fer-lo funcionar amb els
pavellons.

- 1914: L'epidèmia de febre tifoide
consolida l'organització de l'Hospital
Municipal Marítim d'infecciosos. Un
dels pavellons de l'exposició es
rehabilita i es converteix en el rimer
edifici hospitalari pròpiament dit (1).
S'aprofiten els barracons existents (2).

- 1925: S'encarrega a Josep
Plantada (arq. municipal) el projecte
del nou hospital. S'escull la tipologia
de pavellons independents
estructurats en forma d'espina de
peix, seguint la direcció
mar-muntanya (3).

Accés
Els pavellons d'hospitalització
constitueixen la part més interessant
del projecte:
7 edificis d'uns 100 metres disposats
paral·lelament amb una torreta
edificada al centre per la qual
s'accedia. Els pavellons tenien, en
tota la seva longitud, una terrassa
coberta orientada al mar que servia de
circulació i de solàrium. Les cambres
dels malalts hi comunicaven amb
grans obertures vidriades
practicables. A l'altra banda de la
cambra, hi havia el passadís tècnic
per al personal sanitari. (imatge a)

- Anys 50 i 60: Es comuniquen els
pavellons independents i es
complementa el complex amb: el
pavelló quirúrgic i de consultes
externes (1), el pavelló de medicina
tropical i Investigació (2), l'Institut
Neurològic (3) i l'edificia de cirurgia (4).

- J.J.O.O. 1992 : Els nous edificis de
consultes externes (2) i unitats de suport
assistencial (3) emfatitzen el nou accés.
El segon, amb una torre de PB+10,
situada de manera perpendicular al
passeig actua com a fita. Es projecta
comunicar  amb nous passadissos

els pavellons (4), reubicar l'Institut
d'investigació (5) i es comença a
pensar en el nou parc de Recerca
Biomèdica (1).

- 2006: El parc de Recerca Biomèdica
(1) i la Universitat (2) són una realitat.

- Estat actual: s'ha començat a
executar el Masterplan vigent   (imatge
b), amb les obres del nou edifici
d'urgències (1), però actualment les
obres es troben aturades.
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