
L’any 1914, a causa de l’epidèmia de febre tifoide, es consolida

l'organització de l’Hospital Municipal Marítim d’Infecciosos,

aprofitant les barraques de fusta construïdes anteriorment,

alhora que es rehabilità el Pavelló de Reproduccions Artístiques

de l’Exposició universal del 1888, que es convertí en el primer

edifici hospitalari pròpiament dit. El nou Hospital es va situar a

un lloc no massa salubre, la Barceloneta entre "vies de tren i tuf

de gas"en paraules de Casassas. L'hospital era deplorable, no

tenia llum eléctica i el servei médic no era permanent. Fins i tot

hi havia partidaris de tancar-lo, peró el regidor de sanitat de

l'época, Jacint Reventós i Bordoy, decicí assegurar la seva

permenencia.

El pavelló es va reformar i ampliar de manera que va quedar

estructurat per tres naus paral·leles, separades per dos patis

lineaIs, on es van siturar les diverses sales de l'Hospital.

S'accedia a aquestes sales a partir d 'unes altres dues naus,

perpendiculars a les anteriors, que contenien les depedéncies i

serveis hospitalaris.

L’any 1925 s’encarregà a l’arquitecte municipal, Josep Plantada,

el projecte del nou Hospital d’Infecciosos. El model escollit va

ser el model de pavellons juxtaposats completament

independents. En aquest cas concret, els pavellons

d’hospitalització s’estructuraren en forma d’espina de peix,

seguint l’eix mar-muntanya.

La part més interessant del projecte de Josep Plantada són els

pavellons D’hospitalització de planta semi-soterrani i planta

baixa. Eren set edificis lineals d’uns cent metres de llargada

disposats paral·lelament, amb una torreta de planta baixa i pis

edificada al centre, amb un pas inferior en forma de porta

monumental. La successió d’aquestes portes estructurava i

formalitzava l’eix general de circulació exterior de l’hospital. A

banda i banda de la torreta es disposà dos pavellons

d’hospitalització., Al de la dreta per a homes i el de l’esquerra

per a dones.

L’accés a l’Hospital es realitzava per la banda de muntanya, i

estava organitzat a partir de dos pavellons que conformaven la

façana del Hospital, un era dedicat a l’administració i l’altre, al

reconeixement i la classificació de malats.

Aquest any tingué lloc a Barcelona l'Exposició Universal, aquesta

es va situar a la zona; des de l'Arc de Triomf i el Parc de la

Ciutadella, fins la Barceloneta.

L'any 1899 l'Ajuntament de Barcelona va adquirir, del Ram de

Guerra, el terreny de la secció marítima del Parc de la

Ciutadella, d'una extensió de 27 .250m2 .

Aquest terreny es va destinar provisionalment a llatzaret,

aprofitant alguns deis edificls procedents de l'Exposició de 1888

i aixecant algunes barraques de fusta.

Des d’un començament, i al llarg de tota la seva evolució, els

edificis de L’Hospital han estat acompanyats de dues estructures

característiques; la fàbrica de gas de la Catalana, els gasòmetres

i el dipòsit d’aigua de l’arquitecte Josep Domèch Estapà,

construït el 1906.

Es conserva l'estructura de planta en forma d'espina de peix,

encara que aquesta es va transformant i densificant

progressivament.

Es va tancar tot l'eix central dels pavellons, s'elimina la gran

terrassa-solàrium, ampliant les cambres de malalts. Tots els

ediflcis del primitiu hospital que no quedaven organltzats per

l'esquema en espina, van anar desapareixent progressivament,

per edificar-hi noves instal·lacions al damunt i també per

l'obertura l'any 1967, de l'Hospital del Mar al Passeig Marítim.

Es tracta d'un gran monobloc de soterrani, planta baixa i deu

pisos. El projecte també afecta o l'ultim pavelló del costat del

mar, s'hi pujóa un pis i es va maquillar la façana amb els

mateixos materials i la composició de l'edifici Monobloc.

El model de monobloc es converteix en la decada dels trenta i

cinquanta en el model de referéncia de l'arquitectura

hospitalaria, ja que al tractar-se d'un ediflci concentrat,

consegueix estalviar viatges, passadissos i costos d'edificació.

Aquesta estructura hospitalaria va entrar en crisis, degut a la

massificació de la seva estructura i la rigidesa de la seva planta

que la fa difícilment adaptable als diferents programes

hospitalaris.

El projecte d'ampliació i remodelatge de l'arquitecte Manuel

Brullet l Alberto de Pineda, tenia com doble objectiu: definir la

nova organització funcional i física de l'hospital olímpic i

concretar una nova estructura com a façana del front marítim.

En aquesta cerca de funcionalitat i mínim recorregut, s'actua als

dos primers pavellons del costat del mar, els que se' ls adossa

un altre edifici, que possibilita el bon funcionament dels serveis

i una comunicació més intensa amb l'edifici del Monobloc.

El remodelatge conta també amb el nou edifici de consultes

externes davant del mar com a nova façana del Passeig Marítim,

aquesta consta de planta baixa i planta primera. la planta baixa

es deixa per comercial; i pel CAP i la planta primera abarca les

consultes externes.

L'edifici del Parc de Recerca Biomèdica esta bàsicament  format

pel buit que la planta baixa deixa entre les plantes soterrades i

les plantes el·líptiques penjants.

Situat sota la gran plaça d’accés al Parc de Recerca Biomèdica,

hi ha el centre de talassoteràpia, dotat amb tot un conjunt de

piscines, que està connectat amb la platja per mitjà d’un túnel

que passa per sota el Passeig Marítim. A sota mateix de l’edifici

hi ha un gran poliesportiu.

La part més visible i característica del edifici del Parc de Recerca

Biomèdica. Està format per l’edifici troncocònic amb la façana

de vidre i fusta que levita sobre la planta baixa. Tot aquest

volum correspon als laboratoris i despatxos d’investigació. Totes

les plantes s’organitzen en forma de U, al voltant del pati

central.
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