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Les cures a l‘aire lliure
Alvar Aalto, Sanatori Antituberculos de Pamio, Finlandia 
/1928-1933/

Otto Pfleghard i Max Häfeli, Sanatori Popular de Davos, Suïssa
/1907/

Richard Döcker, Sanatori de Waiblingen, Alemania
/1908/

 A principis del s. XX 
comença a aparèixer la 
idea de les cures a l‘aire 
lliure, en aquell moment 
sobretot per a malalties 
infeccioses, com la 
tuberculosi. Això porta a 
generar grans terrasses 
i la possibilitat de sortir 
des de les habitacions a 
l‘exterior.

En els diferents casos es creen 
aquestes terrasses per tal de dotar 
d‘aire  pur i higiene als pacients que 
es troben en els hospitals. 
A més, comencen a estudiar i a probar 
altres opcions en quan a agregació 
habitacional i la possibilitat de moure 
el llit a fora i no haver de desplaçar 
el pacient, sinó el propi espai que 
l‘envolta.
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Estat actual de l‘edifici del front Marítim

L‘edifici del Front Maritim consta d‘un 
problema estructural per  una falta de 
concordància entre l‘estructura de la part 
superior de l‘edificació i les plantes pàrking. 
Això genera un moment molt important a 
la jàssera situada a la PB, la qual s‘ha anat 
augmentant de volum per tal de suportar les 
càrregas no centrades de la part superior.
D‘aquesta manera, les plantes pàrking estan 
col.lapsan per aquesta càrrega no centrada.
Per tant, és l‘edifici de tot el complex que 
necessita una reparació més ràpida donada 
la situació en la que es troba, donant prioritat 
com a objecte per a projectar i millorar en la 
seva totalitat.

A més, altra patologia important, és el 
sobreescalfament que  genera tota la façana 
vidriada a la part interior de les consultes 
externes, on a més, es troben ubicades 
les zones d‘espera i espais comuns on 
els pacients esperen abans d‘entrar a les 
consultes. A més del mal estat en que es 
troben les perfileries d‘aquestes finestres.
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