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1. REAPROFITAMENT DE L’ESQUELET DE FORMIGÓ 2. AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL AMB CONSULTES EXTERNES 3. RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN 4. HABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN

Aquesta estructura és una bona OPORTUNITAT per a la situació del pro-
jecte després de que l’aturada de les obres la deixés en desús.  

Aquest punt gaudeix d’una SITUACIÓ PRIVILEGIADA, en un emplaçament 
on s’hi troben alguns elements singulars, com el mar, el parc de dimensions 
considerables, la torre de les aigües, l’Hospital...

El fet de reaprofitar aquesta estructura ajudarà a POTENCIAR LA VIDA i 
l’afluència en aquest punt de l’hospital fins ara no gaire freqüentat. 

NOVA FAÇANA del parc, això ajudarà a revitalitzar aquest espai lliure de 
la ciutat.

Actualment l’Hospital té una DEMANDA D’ESPAI DE CONSULTORIS, és 
per això que el projecte aturat en preveia una ampliació d’aquestes. 

COMUNICACIÓ HORITZONTAL amb l’actual Hospital, és per això que es 
proposa aquesta planta com una ampliació d’aquest.

ELIMINACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS on actualment s’hi ha col·locat 
consultes degut a la falta d’espai. 

Després de l’anàlisis realitzat sobre les residències de la tercera edat a Bar-
celona hem pogut observar que hi ha una MANCA DE RESIDÈNCIES PÚ-
BLIQUES  i vinculades a un hospital a Barcelona.

El projecte d’una residència assistida per a gent gran en aquest emplaça-
ment pot ser una molt BONA COMPLEMENTACIÓ DE L’HOSPITAL.

La residència pot APROFITAR ELS SERVEIS de l’Hospital, tan a nivell de 
consultes i metges, com de cuines, bugaderia...

La BONA SITUACIÓ i elements com el mar el parc poden ser una bona 
teràpia per als usuaris d’aquesta residència. 

L’APROFITAMENT DE LA COBERTA en un entorn com aquest i amb la 
seguretat que s’aconseguiex gràcies a l’alçada. 

OPORTUNITAT D’UN HABITATGE TUTELAT per a gent gran, amb la 
seguretat de la proximitat de l’Hospital i el privilegi de l’entorn. 

D’aquesta manera es crea un CARRER EN ALÇADA, on els avis tenen el seu 
propi habitatge sense necessitat d’estar vigilats per uns controls d’infermeria 
i alhora uns espais comuns i oberts on poder gaudir de l’entorn més pròxim 
i viure en comunitat.

L’esquelet de formigó es troba en una situació privilegiada ja que és el nexe 
d’unió entre els tres elements destacats a l’emplaçament: Hospital, Parc i Mar. 
És per això, que després de l’anàlisi prèviament realitzat es creu que aquesta 
estructura és una bona oportunitat per a la localització del nostre projecte. 
Un element que actualment ha quedat en desús degut a les circumstàncies 
econòmiques, i nosaltres el podem reaprofitar.

PARC BARCELONETA ESTRUCTURA FORMIGÓ HOSPITAL

Pel que fa a l’ORGANITZACIÓ VERTICAL l’edifici s’estructura segons els 
usos, anant del més públic al més privat. Planta baixa i primera mantenen 
un lligam molt més directe amb l’Hospital, és per això que es situen els usos 
més relacionat amb aquest i es garanteix la comunicació entre edificis. Les  
plantes superiors gaudeixen de més privacitat i és on es projecta la residència 
i els habitatges per a gent gran. I per últim a planta baixa s’hi co·loquen els 
accessos i els usos més públics del programa. 
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Es realitzaran alguns canvs en l’estructura de formigó per tal d’adaptar-la al 
nou programa i que compleixi amb la normativa d’accessibilitat. 
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