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Anàlisi de les 
construccions existents

És una zona protegida dins de la pròpia àrea. 
D’acord amb això, no té cap vinculació amb 
l’exterior. Remuntar aquest espai implicaria 
tancar-se encara més, com tampoc no 
millorar la relació d’aquests volums amb els 
elements que l’envolten.

La remunta en els pabellons es complica 
en el moment que es coneix l’estructura 
original d’aquests, encavallades de fusta. 

Una altra possibilitat és millorar, 
directament, la residència existent dels 
propis pabellons.

ELs pabellons es troben en un mal 
estat de conservació, la qual cosa és 
un lloc clar d’oportunitat de millora 
del complex.

Un lloc d’oportunitat, a tenir en 
compte pel que fa a la relació 
amb les zones verdes existents del 
voltant, són els patis que es generen 
en mig dels pabellons. Aquests es 
troben, en alguns casos, ocupats per 
usos posteriors, i seria un element 
de projecte intentar vincular-ho 
amb el parc que es troba a l’oest dels 
pabellons.

La col·locació d’una nova torre, incluint la nova residència assistida, 
era una manera d’integrar les dues torres existents. La proposta per a 
aquesta ampliació era crear les torres per després extruïr-les cap a l’in-
terior del complex hospitalari. Les obres es veuen parades i les torres 
es mantenen torres. 

Tal i com es veu en l’anàlisi del vent, la torre és un element que genera 
més succions que una proposta més longitudinal en aquest mateix 
volum.
A més, la creació de la nova torra no millorava la relació entre les plan-
tes inferiors i les superiors.

L’estructura existent en 
l’ampliació de l’hospital es troba 
en millors condicions que altres 
parts del mateix recinte. El fet 
que només hi hagi l’estructura 
construïda i dues torres, permet 
una certa flexibilitat alhora de fer 
propostes projectuals. 
Aquest edifici, a més, és una 
barrera clara entre el parc i el 
propi hospital. Això genera una 
oportunitat de relació entre els 
patis interiors i el parc.

La possibilitat d’ampliar l’edifici que donava façana al front marítim, sembla una gran oportu-
nitat projectual, tenint en compte que només implicava un augment de dues plantes. 
En cap cas es convertia en un element d’impacte visual al llarg de la façana marítima.

El que era complex era com fer una remunta a sobre d’una coberta amb lluernaris, la 
qual dotava de llum interior a les consultes que es diposaven en el centre de l’edifici.

De la mateixa manera, tal i com es pot apreicar a la secció, l’estructura de l’edifici de 
consultes i el soterrani no és coincident. Això ha generat grans patologies a la planta 
pàrquing. 

A més del problema estructural evident que pateix l’edifici en general, 
també consta de problemes d’assolellament. La façana principal que 
dóna directament al Front Marítim amb una orientació Sud-est és total-
ment vidriada i exposada. Les juntes i marcs de les obertures es veuen 
malmeses, de manera que estan perjudicant altres parts interiors de 
l’edifici, com els sostres.
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L’estudi de les construccions existents del complex Hospitalàri  permeten prendre un 
contacte directe amb el conjunt i veure com aquest es troba afectat positivament o 
negativament pels elements que l’envolten, a més dels propis problemes que poden 
tenir els diferents edificis.

La finalitat de l’estudi era trobar els punts forts i dèbils dels edificis que poguessin sem-
blar interessants per a millorar i treballar. Donava per tant, una visió molt més amplia 
de cara a fer una proposta. Tot i haver de triar un edifici on intervenir, sempre tenint en 
compte quina repercussió podria donar aquesta proposta al conjunt , i si podria a més 
millorar el funcionament general del propi hospital.

No es podia oblidar que l’Hospital en si mateix ja havia patit diferents fases de reformes 
i creixements, algunes d’elles sense solucionar problemàtiques existents del conjunt, 
fent encara més important, tractar el nou projecte com a element conector o vinculació 
del seu voltant, ja sigui amb el propi hospital o amb el seu entorn, donat que originària-
ment donava l’esquena al mar i tampoc s’obria als punts verds que l’envoltaven.


