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“L’autenticitat de l’experiència arquitectònica es basa en el llenguatge tectònic de la

construcció i en la integritat de l’acte de construir per als sentits. Contemplem, toquem, escoltem i medim el món amb 

tota la nostra existència corporal, i el món experiencial passa a organitzar-se i articular-se al voltant del centre del 

cos.”

Pallasmaa, 2005
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RESUM

Sovint ens trobem amb hospitals que intenten salvar una sèrie de metres quadrats destinats a uns usos amb la prioritat 

de funcionar de manera eficient que acaben resultant, en la gran majoria, en passadissos infinits i espais foscos amb 

poc contacte amb la naturalesa, tenint més present que l’única cura de l’enfermetat és la química i deixant de banda el 

benestar dels principals usuaris d’aquests edificis, les persones malaltes de càncer, en el cas dels hospitals oncològics.

Amb aquest treball es desenvolupa una investigació que gira al voltant de la recerca del benestar en espais sanitaris, 

prenent com a punt de partida l’evolució dels hospitals i l’estudi de referents històrics que van suposar un abans i un 

després en la concepció d’aquesta tipologia edificatòria. 

La ciència i els avenços en medicina ens han permès tenir moltes línies de tractament, sobretot químics, per poder fer 

front a moltes malalties que fins fa pocs anys eren en molts casos mortals. En la part que ens afecta, l’espai pot arribar 

a tenir un efecte en les persones, tant positiu com negatiu, generant per tant un tractament més holístic estimulant els 

sentits que, lògicament, té una repercussió física insignificant si es compara amb la medicina.  

La investigació prèvia, l’anàlisi de diferents casos d’estudi de projectes arquitectònics influenciats pel càncer i l’ex-

periència personal viscuda durant la malaltia, seran la base que portaran a establir una sèrie de criteris que faran de 

l’experiència arquitectònica una font de benestar per als usuaris, fent que el propi edifici sigui partícip del tractament 

oncològic i posant les seves necessitats particulars al centre.

PARAULES CLAU

Arquitectura sanitària, arquitectura pel benestar, arquitectura oncològica, càncer, benestar, confort, biofilia, vegetació, 

fusta.
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PREFACI

El càncer és una malaltia que afecta cada any a milions de persones i repercuteix tant a nivell físic com emocional: des 

de ben iniciat el tractament, l’equip mèdic fa referència al bé que li fa el benestar mental al físic. 

Afegint la situació de pandèmia, el pacient oncològic està sotmès a una situació de soledat extrema: afrontar el diag-

nòstic, les visites mèdiques i el tractament en solitari sense poder estar acompanyats de persones de confiança, per 

tant, fer que el seu entorn sigui el més amable i càlid possible farà que el seu pas per l’hospital sigui més agradable.

Aquest treball d’investigació ve motivat arran les manques espacials observades als hospitals als que vaig haver d’acu-

dir durant sis mesos per convatre un càncer i del desig en trobar-me immersa en entorns que transmetin salut i benestar 

per tal d’aconseguir un efecte positiu a nivell psicològic, que acaba repercutint al físic.

Amb el context de pandèmia actual i el confinament patit durant molts mesos, hem estat conscients de la repercussió 

que tenen els espais on ens hi passem llargues hores durant el dia i l’enyorança de trepitjar verd. Això es deu a que, 

evolutivament, els éssers humans hem estat en contacte constant amb la naturalesa, tractant-se aquesta de la principal 

font d’alimentació i reproducció, d’aquesta manera, la natura significa benestar i evolució.

Amb aquest treball es vol posar en manifest la manca d’espais humans en els hospitals oncològics i quins son els re-

cursos que l’arquitectura pot utilitzar per fer d’aquests una font de benestar per a l’usuari.

Transformar l’espai per tal de generar una experiència menys desagradable a la persona dins de la incertesa a la que 

està sotmesa ha de ser l’objectiu principal en el disseny d’aquest tipus d’edificacions: que un hospital sembli menys 

hospital per tal que la persona malalta se senti simplement persona.

La nostra tasca com a arquitectes és ser conscients que la nostra professió forma part de la cura i recuperació de les 

persones a partir de la percepció espaial que aquests generin, que vagin més enllà per tal de garantitzar benestar en 

un dels moments més foscos de la vida d’una persona amb aquesta malaltia.
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Introducció

Objectius i metodologia
És en els moments de crisi -ja sigui social, econòmica, climàtica o sanitària- quan ens replantegem la manera de fer tot 

allò al que hem estat acostumats com a societat durant llargs períodes de temps.

Personalment, ha estat en el moment en que he hagut de tractar-me amb quimioteràpia degut a un càncer on, quasi de 

forma inconscient mentre estava amb el tractament, he imaginat un ideal d’hospital oncològic on ser tractada, recreant 

els espais inhòspits en els que em trobava en uns més agradables a partir de tot allò que anhelava en aquell moment.

Per aquest motiu, el treball té com a finalitat establir una sèrie de recursos per generar una sensació de benestar a les 

persones que pateixen càncer, utilitzant tot allò que l’arquitectura pot arribar a oferir si és pensada des de la comprensió 

i empatia dels usuaris.

En primer lloc, es farà un estudi històric per comprendre quin ha estat l’inici i com s’ha desenvolupat la tipologia dels 

edificis hospitalaris al llarg de la història per conèixer tots els recursos utilitzats a partir de les nocions tant mèdiques, 

científiques, tecnològiques i arquitectòniques de cada moment històric, d’aquesta manera serem conscients del per 

què els hospitals son com els coneixem avui dia, passant d’un gra arquitectònic més humà i acabant amb els grans 

volums presents actualment en les nostres ciutats.

En segon lloc, es farà una breu descripció de què és el càncer i com afecta en el benestar físic i psíquic d’aquelles per-

sones que pateixen aquesta malaltia tan mortal. Això servirà per empatitzar i poder entendre quines son les necessitats 

d’aquestes a partir de les vivències patides en primera persona.

El càncer ha tingut una repercussió directa en molts edificis, els quals han estat concebuts per oferir servei a pacients 

oncològics ja siguin com a plantes hospitalàries de tractament o bé edificis on rebre suport psicològic i pràctic. Ana-

litzant quatre casos d’estudi, es podràn posar aspectes en comú que son força recurrents en aquests edificis i com-

parar-los amb els espais pertanyents a l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet, on he estat tractada, a partir del 

recorregut crític que realitzava els dies de quimioteràpia, reconeixent les manques arquitectuals que repercuteixen 

psicològicament en les persones.

Per últim, després d’haver fet la investigació prèvia, s’establiran aquells criteris que faran de l’experiència arquitectònica 

una font de benestar per als usuaris, fent que el propi edifici sigui partícip del tractament oncològic, acompanyant al 

pacient des que accedeix a l’edifici fins que se’n va després d’haver passat gran part del dia en aquests espais.
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Un dels primers edificis en l’antiga Grècia utilitzats d’una ma-

nera semblant als hospitals que coneixem avui dia son uns 

temples dedicats al déu de la salut, Asclepio. A aquests tem-

ples, anomenats Asclepeion, hi anaven persones malaltes a 

realitzar teràpies curatives holístiques, més relacionades amb 

la cura espiritual que no pas la física.

Durant l’Edat Mitjana, l’hospital era una petita part del mo-

nestir dedicada a l’asil de pobres i l’hostalatge de pelegrins 

amb petites llotges gòtiques al costat de les capelles. és al 

final d’aquest període quan es té constància de la construcció 

d’edificis específics per a la cura de persones malaltes, situats 

als monestirs i, conseqüentment, altament influenciats per la 

difusió del cristianisme. Això va suposar dos canvis en l’assis-

tència mèdica: un tracte diferent al malalt i una nova norma en 

les relacions humanes basada en la caritat. Gràcies a aquest 

canvi de valors, apareix una assistència organitzada per a 

tota la població utilitzant els hospitals com a institució. Un dels 

exemples més rellevants de l’època és la Ciutat Hospitalària de 

Sant Basili de Cesarea fundada al 370 o l’Hospital Santa Maria 

Nuova a Florència (Fig. 1) del 1286, on es realitzaven experi-

mentacions de tractaments mèdics.

Però en la Baixa Edat Mitjana i, sobretot durant el Renaixement, 

l’organització social va abandonar la tutela de l’església. La 

forma política es va fragmentar en estats i els hospitals van 

passar a ser un lloc de control de la població, hospedant tant a 

persones malaltes física com mentalment.

L’hospital del Renaixement italià era un palau de grans naus 

presidides per altars, construïdes al costat d’esglésies. Un 

gran exemple és l’Ospedale Maggiore de Milà (Fig. 2) construït 

al 1456. Aquí l’arquitecte, incorporant dispositus higiènics, va 

proposar un hospital de dos volums en planta de creu grega 

rodejat de patis amb columnates seguint la tradició dels claus-

tres, dividits per un gran pati pel qual s’accedia a l’església. 

L’hospital, a partir d’aquí, és un dels edificis on s’aplicaven les 

tècniques de vanguardia del moment, tenint en compte la ven-

1. Història i evolució tipològica dels hospitals

Figura 1.  Hospital de Santa Maria Nuova, Florència. 
1286.

Figura 2.  Ospedale Maggiore, Milà. 1436.

tilació interior, els recorreguts i la il·luminació.

Al Barroc, amb les transformacions urbanes de la ciutat, l’hos-

pital va passar a ser una de les institucions que representaven 

l’Estat absolutista i el seu plantejament havia de complir una 

sèrie de paràmetres estètics i constructius de l’arquitectura 

monumental. Per tant, aquests hospitals urbans tenien l’as-

pecte de palaus però que en molts casos, com depenien de 

donacions privades, els seus interiors es trobaven en estats 
precaris.

L’Hôtel-Dieu de Paris va patir un incendi al 1772 que va destros-

sar l’hospital i va acabar amb moltes de les vides dels malalts 

internats. Va ser a partir d’aquest esdeveniment que es va exi-

gir la construcció d’un hospital més segur. L’administració el va 

trasladar a la vora del riu Sena a les afores de Paris, on molts 

estudiosos i professionals van començar amb la reflexió del 

nou projecte. A partir de l’estudi per realitzar un hospital més 

saludable, es van adonar que aquelles sales d’infermeria on el 

cub d’aire per malalt era menor és on hi havia més mortalitat 

degut a la presència de miasmes i la falta d’higiene d’aquest, 

el que feia propagar la malaltia més fàcilment. La solució la 

van donar fent petits edificis independents d’infermeria d’una 

planta elevats dos metres del terreny per evitar humitats i els 

interiors els van fer de 12 metres d’alçada per garantitzar un 

gran volum d’aire per malalt i cúpules amb xemeneies per on 

ventilar. (Iglesias Picazo, Pedro. 2011. “La casa del enfermo”).

Amb l’experiència portada dels defectes de la ciutat pròpia de 

la Revolució Industrial, durant els segles XVII i XVIII es va fer 

un gran esforç per modernitzar aquests edificis. Requisits com 

la higiene van ser decisius per millorar la salubritat i l’ambient 

dels interiors aconseguit en gran part per l’aplicació de noves 

tècniques de construcció, aquí els hospitals militars van jugar 

un paper clau. Consistien en edificis molt utilitaris i senzills en 

gran part degut a que el tipus d’assistència que rebien era 

molt semblant entre pacients, a diferència de la varietat que es
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troben a un hospital convencional. És on s’origina l’organització 

per diferents pavellons, classificats per sexe i patologia de la 

malaltia per tal d’evitar la propagació de malalties infeccioses.

Florence Nightingale (1820-1910), considerada la mare de la 

infermeria moderna, va tenir una gran influència en la forma de 

construir aquests edificis gràcies a la teoria en la que relacio-

nava una bona higiene dels hospitals amb una taxa de super-

vivència alta dels pacients, on no només es tenia en compte 

l’entorn físic sino la importància de la llum natural, l’aire fresc 

i net, el paisatge i una bona dieta. El primer hospital construït 

tenint en compte els conceptes esmentats per Nightinhale va 

ser el St. Thomas’ Hospital a Londres (Fig. 3), construït entre el 

1861 i el 1865. Amb un volum longitudinal utilitzat com a mòdul 

de circulació entre els diferents pavellons de tres plantes se-

parats per un gran pati per garantitzar l’entrada de llum natural 

i ventilació creuada.

És entre el 1848 i el 1954 quan es construeix l’Hôpital Lariboi-

sière a Paris (Fig. 4) dins del pla de transformació de la ciutat 

impulsat pel baró Haussmann amb l’objectiu d’higienitzar-la. 

L’entrada de llum natural, la ventilació creuada, les vistes als 

jardins interiors i les proves dels nous sistemes de ventilació 

i calefacció que la indústria començava a desenvolupar, son 

unes de les característiques més punteres en aquesta tipolo-

gia edificatòria per pavellons i que va substituir el model de 

referència fins llavors de l’Hospital de Milà. Un exemple clar 

d’aquesta tipologia en la península és l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau a Barcelona, construït a partir del 1902.

Quan al 1881 es va demostrar que les bactèries eren la causa 

de moltes malalties, es va acabar de teoritzar la importància 

de garantir una bona higiene i ventilació. Això va tenir una gran 

repercussió en el context de tuberculosi en el que es trobaven, 

on sanatoris com el de Paimio d’Alvar Aalto per a persones 

malaltes per aquesta malaltia es van dissenyar com a màqui-

nes de curar, utilitzant l’arquitectura com a part del procés te-

rapèutic. 

Figura 4.  Hôpital Lariboisiere, Paris. 1848.

Figura 5.  Medical Center Presbyterian Hospital, New York. 
1928.

Però la gran demanda en aquests centres com en d’altres per 

a diferents especialitats i la nova organització interna del fun-

cionament sanitari, va fer que la tipologia edificatòria fos cada 

cop més enfocada a una de gran altura sobre una plataforma 

base feta `possible gràcies a la invenció de l’ascensor amb 

plantes en forma de T, H o Y.

Aquests edificis son els que avui dia estan presents arreu del 

mon, com el Columbia Presbyterian Medical Center en Nova 

York (Fig. 5) construït al 1928, on gràcies als avenços tecnolò-

gics s’ha prioritzat l’ús de la ventilació forçada que garanteix 

uns nivells higiènics favorables i canvien les sales comunes 

d’infermeria per habitacions individuals o per a dues persones. 

Però la massificació dels espais ha fet que circular per ells 

sigui confús i laberíntic, on estadísticament s’ha demostrat que 

el personal sanitari inverteix el 40% del temps de la seva jorna-

da en desplaçar-se per l’interior dels hospitals (Burpee, Hea-

ther. 2008. “History of Healthcare Architecture”), com també fer 

que la connexió amb els patis que caracteritzaven la tipologia 

de pavellons fos cada cop més llunyana.

Al 1980, al nord d’Europa es va iniciar un moviment per rein-

ventar la tipologia dels hospitals per una que permeti més ac-

cés a la llum natural i als espais exteriors de l’edifici.

Durant el mateix any, va sorgir un estudi de disseny basat en 

fets que tracta la relació entre l’espai interior dels edificis amb 

la salut i productivitat. Un dels camps d’investigació va ser 

l’efecte que tenen les vistes des d’una finestra en la recupera-

ció de persones que han estat recentment operats de vesícula 

biliar, que va concluir amb que aquelles persones que tenen 

vistes a una zona verda es recuperen més ràpidament, tenen 

un millor comportament i necessiten menys medicació pel do-

lor, de forma contrària als que tenien vistes a una paret de maó. 

(Beggs, Jennifer. 2015. “Healing through Architecture”). 

Figura 3.  St. Thomas Hospital, Londres. 1861-1865.

1. Història i evolució tipològica dels hospitals
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Com hem pogut comprovar al llarg d’aquest recorregut tipolò-

gic (Fig. 6), l’arquitectura sanitària ha estat un reflex tant dels 

estils de l’època com també dels avenços tècnics, tant en ma-

quinàries com en construcció. El poc coneixement científic va 

fer que l’única creença que es tenia sobre com evitar malalties 

i el seu contagi fos a partir de garantir unes condicions higiè-

niques altes gràcies a una bona ventilació i il·luminació natural 

dels espais d’infermeria, aconseguida per la pròpia definició 

formal de l’arquitectura. Però ha estat a mida que la medicina 

ha avançat, juntament amb les noves tècniques constructives, 

que la tecnologia ha anat substituint tot allò que abans s’acon-

seguia per la pròpia forma, tenint pràcticament només en 

compte un funcionament òptim de l’edifici i oferint tractaments 

físics, quan s’oblida que l’arquitectura pot jugar un paper molt 

important en aquest procés, quasi complementant aquests 

mateixos tractaments per tal d’oferir un espai de benestar que 
repercuteix en la salut física i mental de les persones.

Actualment els edificis hospitalaris responen a una forma de 

construïr en altura, present també en l’habitatge, però aquesta 

mateixa massificació va ser la que segles enrere va ser la cau-

sant de la propagació de moltes malalties infeccioses, com ara 

ens hem trobat amb la COVID-19, i que per evitar-la s’ha fet un 

ús massiu de la ventilació forçada, degut a que en molts casos 

la ventilació natural no es pot realitzar per les grans dimensions 

dels edificis o perquè seria insuficient pel gran volum que han 
d’abastar.

Els hospitals estan construïts amb un propòsit molt clar: ofe-

rir una cura als diversos problemes de salut que tinguin les 

persones, però sovint aquests edificis no transmeten aquest 

objectiu. Son espais foscos, poc intuïtius, amb poca relació 

amb la vegetació i, en definitiva, poc humanitzadors. El nostre 

objectiu i responsabilitat és trobar els requisits o camins per 

poder arribar a fer que els hospitals siguin part de la solució: 

aconseguir que l’edifici sigui una font de benestar.

Figura 6.  Eix cronològic de l’evolució tipològica.

Edat Mitjana Edat Moderna Model Nightinhale Edat Contemporània

Tipologia de monestir 
i creu grega.

Tipologia de
pavellons.

Tipologia en pinta. Gran altura en forma 
de T, H i Y.

1. Història i evolució tipològica dels hospitals
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1. Història i evolució tipològica dels hospitals

Casos d’estudi

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

A finals del segle XIX es produeix una transformació econòmi-

ca i social al país, al mateix temps que l’assistència sanitària 

dóna un salt cap a la medicina científica i incorpora els princi-

pis higienistes. Donat el creixement de la ciutat i els avenços 

en la medicina, es planteja la construcció d’un nou edifici per 

substituir l’inicial, l’Hospital de la Santa Creu.

El concurs guanyat per Domènech i Montaner al 1902 per a la 

construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es plan-

teja en un espai situat a un dels límits del Pla de l’Eixample de 

1860, allunyat de la ciutat històrica. Inspirant-se en els hos-

pitals més moderns d’Europa, segueix criteris higienistes de 

l’època, per tal de garantir la ventilació, la il·luminació natural i 

les vistes al jardí amb les plantes medicinals, el projecte es dis-

tribueix en un esquema de pavellons (Fig. 7), assajat a l’Institut 

Pere Mata de Reus del mateix arquitecte, connectats entre si 

per passadissos subterranis i ocupant 145.500 m2 per a 1000 

malalts, traduint-se a la ràtio més elevada de l’època d’espai 

lliure per malalt. Aquesta tipologia és el resultat d’un estudi ex-
haustiu d’altres referències hospitalàries de l’época del que té 
com a conclusió el següent:

“Cap a 1870 comença a introduir-se el sistema complet de pa-

vellons aïllats o en Block system en els hospitals permanents 

(...) A partir d’aquest model no hi ha gairebé cap hospital mo-

dern d’importància que no segueixi aquesta configuració”

Per tal de tenir l’orientació perfecta i garantir unes bones con-

dicions d’aprofitament energètic mitjançant sistemes passius 

d’il·luminació i ventilació, gira els 48 pavellons 45º per estar a 

nord-sud. El recinte es divideix en 4 per la intersecció de les 

dues avingudes de gran amplada que el creuen, d’aquesta 

manera cadascuna d’elles anirà destinada a un ús en concret: 
al nord infecciosos, al sud no infecciosos, a l’oest dones i a 
l’est homes (Fig. 8). Figura 8.  Planta general.

Figura 7.  Axonometria del conjunt.

La il·luminació, la bona ventilació i la decoració de les estances van fer d’aquest un nou model hospitalari que introduïa 

la importància de l’espai obert i el solejament en el tractament dels pacients.

Els 8 pavellons destinats a infermeria de planta semisoterrani, planta baixa i primera només en el cos extrem, inclou la 

gran sala de malalts sense compartimentacions, amb els llits disposats a façana i façana, una sala de dia per als malalts 

que no poden sortir als jardins i, al semisoterrani, les estances dels serveis sanitaris.

Aquesta sala està concebuda per garantir un gran volum d’aire per pacient i així evitar aires viciats, és per això que son 

sales amb grans altures lliures i molt d’espai entre malalts. Aquest espai tan ampli però, fa que no es tingui gaire control 

sobre el mateix i que el pacient se senti petit en comparació, però tenint en compte l’època de construcció de l’edifici 

i que encara els mètodes mecànics de ventilació no s’havien inventat, les solucions als problemes de l’època havien 

d’estar presents en la concepció formal de l’espai, havent de prioritzar aspectes de salubritat.

De tota manera, l’arquitecte va tenir present els beneficis que té el contacte directe amb la natura, així doncs, està la 

intenció de fer que tan les persones malaltes com el personal m``edic estiguin en contacte constant amb l’entorn verd, 

tant de forma visual a través de les finestres com física pels pocs obstacles que tenen per poder accedir-hi amb facilitat. 

Aquest fet és facilitat pel gra edificatori petit que permet l’estructura en pavellons.

Es realitza un estudi previ meticulòs per garantir el confort i la higiene de les sales dels malalts:

“Es necessiten obertures altes per a sanejar l’atmosfera de la sala per mitjà d’intercanvi directe de l’exterior i de la llum 

solar de dia; aquest intercanvi s’ha de fer a distància dels malalts per evitar corrents d’aire directes o un excés de llum 

en la regió baixa de la sala on es troben els malalts. Cal tenir llum moderada a la part baixa de la sala i, sobretot, la vista 

de l’espai exterior, encara que només sigui pel seu indubtable efecte moral.

S’estableixen dos ordres de finestres. Un fris superior completament rasgat de llum i aire a la part alta de les sales; els 

seus envidraments s’obren en bàscula sobre la seva aresta de horitzontal inferior i proporcionen el canvi d’aire a dis-

tància i sense perill o molèstia pels malalts, i unes persianes de taules amples en graduen la llum i la tanquen gairebé 

completament en cas necessari. Les persianes i finestres disposen d’un sistema d’obertura i regulació mitjançant una 

tija metàl·lica situada en el buit del mur i accionada des de la part baixa de l’espai.

L’altre sistema de finestres “ordinàries” es situa entre els llits, lleugerament elevades respecte aquests, donen vistes a 

l’exterior i llum als malalts. Compten amb porticons per a regular o impedir l’entrada de llum en cas necessari.”
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La intenció en els interiors d’aquestes estances, a part de per-

metre aquesta connexió amb la natura i fer que l’estança dels 

malalts sigui més agradable, és també de portar aquesta a 

l’interior amb elements simbòlics. En conseqüència, el reves-

timent dels paraments verticals estan fets amb peces ceràmi-

ques de motius naturalistes propis del modernisme català (Fig. 

9 i 10) amb molta variació per tal de generar espais diversos 

aportant qualitat visual a l’espai, que també afavoreix a la fa-

cilitat de neteja per mantenir l’espai el més higiènic possible. 

Malgrat això, aquest tipus de materials poc porosos fan que no 

hi hagi absorció del soroll ambient i pot donar a situacions de 

disconfort acústic.

Aquesta  mateixa diversitat ornamental també és present en 

els exteriors dels pavellons, on les rajoles dels detalls contras-

ten amb el maó vermell de les façanes.

Per facilitar la connexió entre pavellons i evitar que tot s’hagi 

de fer pels espais exteriors, es preveu una xarxa subterrània 

de passadissos que connecten tots els volums del recinte, 

d’aquesta manera es demostra que Domènech i Montaner no 

perd de vista en cap moment les necessitats de tots els usuaris 

que participen en l’edifici. L’estructura en pavellons afavoreix 

en la salubritat dels espais, comprobada en l’època per dife-

rents estudis comentats en l’apartat anterior, però també fa que 

la desconnexió entre volums fagi que sobretot els metges i in-

fermers es vegin afectats pels factors ambientals del dia cada 

cop que hagin de desplaçar-se, encara que al tractar-se d’uns 

espais subterranis amb el pas dels anys i el seu ús constant, 

han acabat en un estat decadent per ser uns espais de pas on 

la llum natural incideix molt poc.

Figura 10.  Detall peça ceràmica interior.

Figura 9.  Façana interior del pavelló d’infermeria.

La distribució tipològica en pavellons és una opció òptima per 

aconseguir una connexió propera amb la vegetació que hi ha 

entre aquests: aquells malalts que pel seu estat físic no puguin 

sortir, poden gaudir de l’entorn a una distància molt curta, i 

aquells que es puguin moure, poden accedir-hi molt fàcilment. 

Si que és cert que ara es necessitarien grans extensions de 

terreny per poder utilitzar aquest gra edificatori i continuar co-

brint la gran demanda sanitària que hi ha.

N’és un exemple el mateix Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

que es va haver de construir recentment un gran edifici per 

poder atendre a la gran demanda i complir amb la normativa 

vigent en l’àmbit sanitari. Es tracta d’un edifici que, tot i trac-

tar-se de grans volumetries, es disseccionen per tal de garantir 

l’entrada de llum natural a tots els espais. Tot i així, la connexió 

amb l’exterior i la vegetació no pot ser comparable amb la que 

va plantejar Domènech i Montaner.

1. Història i evolució tipològica dels hospitals

Casos d’estudi



13 ANA LOZANO ROMEROARQUITECTURA I CÀNCER: LA RECERCA DEL BENESTAR

Figura 11.  Planta i seccions del pavelló d’infermeria.
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SANATORI ANTITUBERCULÓS A PAIMIO

En una entrevista realitzada per El Confidencial a Beatriz Colo-

mina, aquesta afirma:

Durant el segle XIX i principis del XX, la tuberculosi era la cau-

sa de mort principal arreu del món. Abans del descobriment 

de la vacuna, l’únic que es coneixia de la malaltia era que és 

infecciosa, sobrevivia allà on no hi ha higiene i el que millora-

va l’estat del malalt era l’exposició al sol, l’aire net i el repòs. 

Per aquest motiu, quan la ciència encara no tenia els avenços 

suficients per controlar la malaltia, els arquitectes van idear 

hospitals i sanatoris amb finestres més grans, grans terrasses, 

habitatges elevats per evitar llocs on es poguessin acumuluar 

els gèrmens i mobles amb formes aerodinàmiques per facilitar 

la seva neteja. Quan el doctor Robert Cock al 1882 va desco-

brir que la tuberculosi era contagiosa i s’acumulava allà on es 

pot acumular la pols, l’atenció es va traslladar a les cases i, per 

aquest motiu, van apareixer una sèrie de protocols per mante-

nir les estances netes i lliures de la malaltia: tots els elements 

ornamentals van ser eliminats i es va optar per un disseny mi-
nimalista, lleuger i fàcilment rentables.

L’arquitectura modernista va néixer dins d’aquest context on 

els grans arquitectes perseguien generar espais curatius, nets 

de malalties i contaminació.

El Sanatori de Paimio es va convertir en el gran referent d’arqui-

tectura sanitària amb les façanes plenes de finestrals i terras-

ses. Altres com Le Corbusier, segons la Beatriz Colomina (au-

tora del llibre Arquitectura de Rayos X), “va dissenyar la Ville 

Savoie pintada de blanc clínic amb habitacions suspeses amb 

pilotis sobre la terra per fugir dels gèrmens de sota”:

“L’arquitectura del segle XIX és com un vell sofà ple de tuber-
culosi.”

“Hem d’aixecar les cases del terra, perquè és en el terra humit 

on neix l’enfermetat.”

Figura 12.  Logotip final del projecte.

El concurs convocat per a la construcció d’un edifici destinat a 

la curació de malalts per tuberculosi va ser guanyat per Alvar 

Aalto al 1929. El Sanatori Antituberculós està ubicat en mig de 

la natura, donant la imatge de santuari, en un entorn elevat i 

aïllat a Paimio, Finlàndia, perquè en aquell moment se’n deia 

que estar en latituds altes podia afavorir a la curació de l’en-
fermetat.

La proposta d’Aalto (Fig. 12) va més enllà del funcionalisme, 

és la d’un edifici fet en si mateix com un instrument mèdic, una 

màquina perfecta per curar on, el centre d’aquesta, és oferir 

al malalt tots els recursos possibles per a la seva recuperació.

Per tant, el projecte gira entorn als espais on el pacient hi pas-

sarà gran part de la seva estança: l’habitació i les galeries. 

Els objectius, per tant, son molt clars: tenir vistes a la natura 

que envolta l’edifici, permetre la màxima entrada de llum na-

tural possible durant tot el dia i purificar l’aire constantment. 

Aquests tres objectius els aconsegueix, en el cas de l’habita-

ció, gràcies a la disposició de la finestra i la correcta orientació 

del volum d’aquestes, d’igual forma que passa amb la de gale-

ries. El confort de la persona passa a ser prioritat pels beneficis 

físics i la repercussió positiva envers a la malaltia que pateixen.

El projecte es divideix en 5 peces (Fig. 13) aparentment sense 

ordre on “a cada bloc diferent se li assigna una posició espe-

cial en el paisatge, d’acord amb les demandes de les estances 

(...) Per consegüent, la direcció de cadascuna de les ales ha 

estat exactament definida” (“Tuberculosis Sanatorium at Pai-

mio/Paimio Hospital” - Alvar Aalto): les habitacions, les sales 

de cures, el vestíbul, les sales comunes i el cos d’instal·lacions. 

Aquesta disposició irregular de la planta contrasta amb les al-

tres propostes del concurs, les quals son geomètricament molt 

rígides, seguint un model tradicional simètric i compacte propi 

del modernisme.Figura 13.  Planta general.

1. Història i evolució tipològica dels hospitals

Casos d’estudi
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Aquest tipus d’organització per parts ja s’ha vist en altres mo-

dels d’arquitectura sanitària pels beneficis higiènics que com-

porta, però en el cas de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

comentat anteriorment s’utilitza un gra edificatori més petit: 

pavellons independents de planta baixa més dos superiors 

com a màxim, en canvi al sanatori, degut a la gran quantitat de 

pacients malalts, pràcticament aquesta divisió del programa 

en diferents volumetries només s’aprecia en planta, ja que en 

secció no es distingeix per la gran alçada que té.

La relació visual constant del pacient amb la natura per les 

propietats beneficioses que té son les adients (Fig. 14), tot i 

així, el fet que per exigències del programa hagi acabat sent 

un edifici de gran altura fa que aquestes persones malaltes no 

puguin gaudir del contacte directe amb l’entorn, només es pot 

contemplar de manera distant des de l’habitació o les galeries 

i que,  degut al deteriorament físic que comporta patir tubercu-

losi, apropar-se als jardins implica un recorregut llarg i cansat 

tant per al malalt com per als infermers.

Aalto estableix el sanatori com un experiment ja que “per exa-

minar com reaccionen els éssers humans davant les formes 

i la construcció, resulta útil per al nostre experiment emprar 

sobretot a persones sensibles, com ho son els pacients d’un 

sanatori” (Alvar Aalto, 1940). Amb aquesta sensibilització es 

configura l’edifici amb molt detall sense deixar res a l’atzar: tot 

té una repercussió, positiva o negativa.

Les sales comunes com el menjador, el taller i la biblioteca 

estan orientats a sud-est amb tendals per tenir un control de la 

incidència solar. Aquesta orientació permet a l’usuari tenir unes 

vistes diferents a les que tenen durant gran part del seu dia a 

dia, és per això que està orientada a la zona d’arribada on hi ha 

moviment de gent que entra i surt del recinte amb freqüència i 

així trencar amb la monotonia de les vistes a la natura que varia 

amb un ritme molt lent amb el pas de les estacions. Aquest fet 

és interessant pels diferents estímuls que hi ha en el recorregut 

rutinari que té el pacient: la major part del dia contempla un

Figura 14.  Vista des de les terrasses on reben helioterà-
pia.

paisatge estàtic del bosc i, en el moment que van a espais co-

muns de relació, es trenca amb aquest ritme lent afegint un de 

més dinàmic, tenint durant el dia diferents estímuls psíquics.

El color és un recurs que l’arquitecte utilitza per generar un 

efecte psicològic: els utilitzats en les zones comunes i públi-

ques son colors blaus, grocs, grisos i blancs, generant un am-

bient fresc i alegre però alhora tranquil i, en l’escala, el groc 

fa que la llum que incideix en l’interior sigui més càlida, fent 

més agradable el transitar de les persones (Fig. 15). (Jiménez, 

Carlos. 2017)

L’element que separa aquests espais de trànsit son les portes 

de les habitacions pintades d’un blau intens (Fig. 16), anome-

nat “blau Paimio”, marcant un gran contrast entre les zones 

comuns amb colors vibrants i l’interior de les habitacions amb 

colors neutrals.

Estan pensades des d’un punt de vista horitzontal perquè 

l’usuari estarà la major part del temps estirat i per tant tots els 

elements que la configuren es veuen afectats per tal de garan-
tir la màxima comoditat al pacient:

“L’habitació hauria de ser diferent a una habitació normal. (...) 

una habitació normal és una habitació pensada per a una per-

sona en posició vertical; l’habitació del pacient és una habita-

ció que s’ha d’acollir a una persona en posició horitzontal, i els 

colors, la il·luminació, la calefacció, etc., han de ser dissenyats 

tenint això en compte”

“La humanización de la arquitectura” -Alvar Aalto

A partir de l’anterior afirmació, el pla del sostre passa a ser el 

parament principal que més veurà la persona, per tant el color 

utilitzat va ser un verd apagat neutral a la vista i les parets pas-

sen a ser blanques (Jiménez, Carlos. 2017). L’acústica també 

juga un paper molt important per garantir un ambient de cal-

ma sense sorolls que puguin trencar amb el descans, per tant 

utilitza materials absorbents en un dels paraments verticals i 

uns sanitaris que geomètricament evita sorolls excessius pel 

seu ús.

Figura 15.  Vista del nucli d’escales.

Figura 16.  Color “blau Paimio” a les portes de les habi-
tacions.

1. Història i evolució tipològica dels hospitals
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La presència de llum natural en l’habitació és fonamental per 

garantir el contacte constant d’aquesta amb el malalt, per tant 

la finestra passa a ser la protagonista en l’habitació (Fig. 17), 

ocupant de forjat a forjat i interrompuda únicament per una tau-

la de fusta i el radiador però sense obstaculitzar les vistes del 

bosc, podent disfrutar de la panoràmica des del llit. En canvi, 

la llum artificial està col·locada per incidir indirectament per 

evitar enlluernar, dissenyant uns “banyadors de paret” situats 

fora de l’angle visual del pacient i afegint focus de llum mòbils 

en la tauleta de llit per que la persona l’ajusti al seu gust.

Aquesta configuració de l’habitació i les galeries entorn a la 

llum natural respon a la helioteràpia, un mètode curatiu a partir 

de l’exposició solar i que afavoreix en la recuperació de la tu-

berculosi, a més de la renovació constant de l’aire i la higiene 

dels espais, facilitat per les superfícies corbes entre els para-

ments horitzontals i verticals.

En resum, en el disseny de l’habitació “participen fenòmens 

tècnics, físics i psicològics, mai un d’ells aïlladament. El fun-

cionalisme tècnic és correcte només si s’amplia fins a arribar al 

camp psicològic” (“La humanización de la arquitectura”. Alvar 
Aalto).

El sanatori, en el seu conjunt, no té ornaments de cap tipus. 

Tant l’edifici des de fora com les diferents estances interiors 

es mostren neutrals als usuaris amb l’objectiu de fer que el pa-

cient sigui el protagonista, per tant, que sigui ell mateix el que 

deixi la seva identitat:

“Però si vol que beneeixi casa seva, aquesta ha de tenir encara 

una qualitat més: vostè ha de mostrar-se a si mateix en algún 

petit detall; a casa seva ha d’estar visible deliberadament, una 

debilitat, la seva pròpia debilitat. Pot ser que aquí s’esgotin els 

poders de l’arquitecte, però per a mi cap creació arquitectò-

nica arriba a la perfecció sense aquest tret, doncs llavors no 

estaria viva”

“De los escalones de entrada al cuarto de estar” -Alvar Aalto

Figura 17.  Interior de les habitacions.

Aquest argument, per a una casa, seria vàlid perquè l’usua-

ri està en el seu propi espai i el pot personalitzar al llarg del 

temps, però tractant-se d’un hospital on el malalt s’hi està tem-

poralment i no pot portar gaires objectes personals, aquests 

espais mai s’acaben d’adaptar a l’usuari per també raons hi-

gièniques. Per tant, acaben sent espais impersonals amb els 

mínims elements possibles i que no transmeten calidesa, més 

bé distància amb una font clara de benestar com ho és la na-

tura tot i estar al costat d’aquesta. És en obres que l’arquitec-

te realitza més endavant on introdueix la naturalesa a l’interior 

dels espais, com passa a la Vil·la Mairea on col·loca elements 

de fusta per donar calidesa a l’espai en un clima fred com en 

el que es troba. O també el cas del Pavelló Finlandès a Nova 

York (1939), on ens trobem amb un interior de formes corbes 

de llistons de fusta que emulen les formes de la naturalesa 

finlandesa. Aquest projecte està realitzat durant la seva nova 
etapa on proposa una arquitectura més orgànica allunyant-se 
de l’estil internacional.

Aalto pensa l’edifici per garantir el benestar físic i mental del 

malalt, garantint vistes a la natura i connexió amb aquesta, però 

en el moment en que l’edifici adquireix certa altura, aquesta 

connexió es debilita, com ja s’ha comentat anteriorment. I, si 

bé es postula dient que “el jardí és part orgànica de la casa, 

el mateix que les habitacions (...). La zona ajardinada i la casa 

formen, al meu parer, un tot coherent” (“De los escalones de 

entrada al cuarto de estar”. Alvar Aalto), aquest es podria im-

plicar d’una forma més íntima amb els usuaris introduïnt ele-

ments simbòlics d’aquesta. Per tant, seria la percepció física 

del bosc des de l’interior de l’habitació i la repercussió psicolò-

gica i física que això produeix al malalt, les que acaben defi-

nint aquests espais: la finestra és el filtre entre el pacient i “els 

condicionants biològics de la vida humana” que, segons Aalto, 

son: l’aire, la llum i el sol. Per al malalt, una finestra ben orien-

tada pot suposar una font de benestar psicològic pels canvis 

constants a l’exterior.

1. Història i evolució tipològica dels hospitals

Casos d’estudi
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Figura 18.  Secció i planta detall de les habitacions.
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2. Càncer

  El càncer avui dia és una de les principals causes de mort al 

món, ocasionant quasi 10 milions de morts durant el 2020 se-

gons l’OMS (World Health Organization: WHO, 2021), afectant 

a nens, adolescents, joves, adults i ancians.

Segons les enquestes realitzades pels Instituts Nacionals 

de Salut, el número de casos nous tendeix a arribar als 23’6 

milions de persones arreu del món cap al 2030. A Espanya, 

segons les estadístiques de l’Associació Espanyola Contra el 

Càncer, al 2020 es van diagnosticar aproximadament 281.478 

nous casos i 112.075 van perdre la vida (Aecc.es, 2021).

Per desgràcia, encara no hi han suficients avenços científics 

per trobar la causa d’aquesta malaltia tan letal, però si que 

cada vegada més, gràcies a la investigació, s’estan creant 

nous tractaments que gairebé asseguren la cura, però no sem-

pre és així. És per això que quan es rep la notícia de patir 

aquesta enfermetat, la persona que la pateix i les que l’envol-

ten, veuen la gravetat que comporta patir-la i tot el que hi ha 

darrere dels diferents tipus de tractaments que hi ha actual-

ment. Les persones malaltes es troben sovint molt vulnerables, 

deprimides i confoses per no saber com afrontar-ho i fan re-

caure tota la seva confiança en els equips mèdics.
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2.1. EFECTES SECUNDARIS FÍSICS I MENTALS

Quan et donen la notícia d’estar patint un càncer el món es pa-

ralitza. El ritme de vida que portaves fins llavors es frena en sec 

i es perd el control: ara sembla que no depengui de tu prendre 

decisions sobre la teva vida o el que serà d’ella durant un pe-

ríode llarg de temps, sinó que és la malaltia la que et controla 

i, sovint, et defineix. Ja no ets una persona normal, sinó una 

persona amb càncer.

A partir d’aquest moment apareixen un seguit d’efectes secun-

daris tan físics com mentals que repercuteixen en el benestar 

de la persona sense haver encara començat un tractament. 

Sentiments com l’ansietat, por, depressió, soledat o l’estrès son 

símptomes molt habituals que reflecteixen el descontrol de la 

situació present i la futura. Per tant, tenir un recolzament psi-

cològic des del principi és fonamental per afrontar la malaltia 

i el tractament el millor possible, però en molts casos veure la 

necessitat de rebre aquesta ajuda significa acceptar que estàs 

malalt.

Juntament amb la notícia del diagnòstic t’ofereixen els dife-

rents tractaments i quin és el més recomanable en cada cas. 

Els més habituals son la radioteràpia i la quimioteràpia i la ur-

gència de començar el més aviat possible per tal d’evitar que 

els tumors s’agreugin fa que no es tingui temps a acceptar la 

teva nova situació i començar a notar els efectes secundaris 

dels fàrmacs (Fig. 19), que normalment fan que la persona se 

senti més malament que abans de començar-los. La durada 

d’aquests tractaments depén del tipus de càncer i l’estadi en 

el que es troba, però normalment poden anar d’un mes a sis 

mesos. A mida que es reven més dosis d’aquesta, els efectes 

secundaris s’agreugen, sent les nàusees, la debilitat i pèrdua 

del cabell com les més típiques, i arribar a tenir el que s’ano-

mena com fatiga relacionada amb el càncer, consistent en una 

sensació d’esgotament físic, emocional i mental (Cancer.Net, 

2012).

Figura 19.  Efectes secundaris del tractament de quimioteràpia.

2. Càncer
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El benestar emocional està molt relacionat amb la salut.

Els nostres sentits son els filtres encarregats de percebre el nostre entorn i l’adaptació a aquest es facilita a 

partir de l’estrès, que s’activa durant un període de temps determinat per dedicar més recursos per resoldre 

situacions que impliquin més esforç i que, un cop aconseguit, el cos torna al seu estat inicial. Aquesta situa-

ció mal controlada o mantinguda durant períodes de temps molt llargs pot derivar a problemes de salut com 

l’ansietat, la ira o la irritabilitat i gastar més energia de la normal fa que es descansi molt menys i a la llarga 

es tinguin problemes físics (Sanidad.gob.es, 2020). Situacions com les següents poden generar estrès a les 

persones (Singh, 2021):

 - La por i incertesa respecte a coses que poden passar o com reacciona una persona a una situació.

 - L’actitud i percepció pot desembocar en un canvi en el comportament o procés d’assimilació.

 - Un canvi en els plans ja fets. Tenir unes expectatives poc realistes.

Els propis metges et fan saber la importància de mantenir una bona actitud per poder fer front al tractament d’una 

manera més positiva perquè això repercuteix, encara que sigui mínimament, en l’eficàcia d’aquests, però sovint acon-

seguir-ho és una tasca molt complicada.

La persona amb càncer es troba, per tant, en un moment molt vulnerable a la qual qualsevol estímul li pot afectar posi-

tiva o negativament. Evitar i controlar situacions o entorns d’estrés farà que les persones, tant pacients, cuidadors o el 

personal sanitari, tinguin una millor sensació de benestar tot i estar en un lloc poc agradable per tot el que passa al seu 

interior, com és el cas dels hospitals.

L’arquitectura en aquest aspecte no pot donar un missatge positiu de manera directa, però sí que pot influir indirecta-

ment en el confort mental de les persones i tractar d’evitar en certa mida situacions de desconfort físic i psíquic.

2. Càncer
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2.2. EIX CRONOLÒGIC D’UN DIA DE QUIMIOTERÀPIA

El cicle en termes de quimioteràpia, és la forma en com s’administra aquesta, alternant el període de tracta-

ment amb el de descans. Per tant, un cicle és el període d’administració del tractament i el descans fins la 

següent administració. Aquest període de descans és molt necessari per donar temps al cos a recuperar-se 

dels danys provocats pels fàrmacs (Qué es la quimioterapia, 2018).

Saber com és un dia de tractament d’un pacient és fonamental per empatitzar amb la situació d’estrès pro-

vocada pel simple fet d’estar durant llargues hores a l’interior de l’hospital (Fig. 20). 

Figura 20.  Eix cronològic d’un dia de quimioteràpia.

Segons les estadístiques, els pacients oncològics son els que passen més temps en aquests espais els 

dies de tractament, en el transcurs de temps entre l’analítica realitzada a primera hora del matí fins que es 

rep el tractament al cap de moltes hores, les persones s’han de desplaçar per tot l’hospital per recorreguts 

laberíntics i poc intuïtius i perden temps entre visites sense poder estar en un espai en concret. Durant tot 

aquest període, son molt diverses les situacions emocionals i físiques que passa una persona en un estat de 

vulnerabilitat molt alt, és per aquest motiu que es poden utilitzar aquests espais com a part activa, sent una 

font de benestar per tot aquell que circuli pel recinte.

2. Càncer
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“L’atmosfera parla a una sensibilitat emocional, una percepció (...) què em commou? Tot. Tot, les coses, la gent, l’aire, 

els sorolls, els colors, les presències materials (...) el meu propi estat d’ànim, els meus sentiments, les meves

expectatives.” 

Peter Zumthor, extracte d’Atmosferes, 2003
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3. Recorregut per l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet: experiència en prime-
ra persona

MAIG 2020

En mig d’una pandèmia mundial em diagnostiquen càncer: un 

Limfoma de Hodgking en estadi IV, el màxim. M’ho fan saber 

en una consulta petita i sense finestres d’un centre mèdic. No 

poder veure el cel en alguna d’aquelles quatre parets marrons 

m’ofega i no ajuda a pair la noticia. Com és greu, em deriven a 

l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat, on em 

tractaran la malaltia.

PRIMERES VEGADES

És curiós com un edifici, que fins ara el veia casualment a tra-

vés de la finestra del cotxe sense saber ben bé quin ús se’n 

feia a l’interior, es converteix de la nit al dia en la teva segona 

casa, però no una en la que et vingui de gust anar. (Fig. 21).

La sensació és de llunyania, vull apropar-me però estic aterra-

da de tot el que em parlaran a l’interior d’aquestes capses de 

color blau que semblen col·locades de manera arbitrària en 

la parcel·la. Arribo per una carretera a la que es pot circular 

a 80km/h i et fan frenar en sec per entrar a l’aparcament. Em 

sento igual. El ritme frenètic que portava abans del diagnòstic 

desapareix i para sense avisar després de la notícia que em 

donen en una consulta fosca sense finestres.

Aparquem en una esplanada d’asfalt infinita (Fig. 22) i, sen-

se voler, camino fins la primera jardinera que trobo, coberta 

d’unes fulles caigudes de l’arbre plantat just a sobre (Fig. 23). 

Em criden l’atenció els colors torrats i la calidesa que em trans-

meten. 

Figura 21.  ICO Hospitalet des 
de fora.

Figura 22.  Aparcament.

Figura 23.  Jardinera amb 
fulles caigudes d’un arbre.

RUTINES

Després de dues visites amb l’equip mèdic, arriba el moment 

de començar el tractament: sis cicles d’un assaig clínic que 

consisteixen en un total de dotze sessions de quimioteràpia, 

una cada dues setmanes. La rutina serà sempre la mateixa: 

analítica a les 7 del matí, seguida de la visita de la doctora i, 

finalment, la dosi de químics.

06:55. Espera per l’analítica.

Surto del cotxe, entro a la parcel·la de l’hospital com ho es-

tan fent els treballadors i altres pacients que els diferencio per 

portar un mocador al cap. A la meva dreta veig un petit parc 

amb arbres i bancs repartits amb gent asseguda en ells, però 

semblen més familiars que no pas pacients. (Fig. 24).

Continuo recte amb un pas lleuger sense ni tan sols pensar en 

poder asseure’m i tranquil·litzar-me: només penso en passar el 

temps mínim temps possible aquí.

Arribo a la porta d’accés a l’interior i entro. El primer que em 

trobo és un petit espai amb moltes portes dobles, però la mi-

rada se’m va als dos ascensors amb el símbol de prohibit el 

pas enganxat a totes dues portes que hi ha just davant (Fig. 

25). Vaig saber que eren d’ús exclusiu per al personal quan, en 

accedir-hi pel mateix lloc en una de les primeres visites, vaig 

veure sortir d’un dels ascensors una llitera amb el que sembla-

va el cos d’una persona cobert al complet per una manta. Vaig 

plorar en silenci, indignada i sola per haver presenciat aquella 

escena. Em van fer saber que jo també puc acabar arrosse-

gada en aquella llitera tapada amb la manta, quan encara ni 

havia començat el tractament per curar-me.

Amb aquests pensaments que encara m’ofusquen el cap quan 

a dia d’avui entro per aquesta porta, em dirigeixo a la sala d’es-

pera.

Figura 24.  Carrer interior 
d’accés.

Figura 25.  Ascensors del 
personal.
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És una sala de grans dimensions amb molts seients de plàstic 

que, juntament amb la nul·la il·luminació natural que hi ha, fa 

que l’alçada sembli més petita del que és i t’oprimeixi (Fig. 

26). Agafo el tiquet en una màquina i m’espero fins que a la 

pantalla que hi ha al fons de la sala aparegui el meu número. 

A mida que els minuts passen, la gent s’aixeca i marxa seguint 

les ordres de l’ordinador. L’espera es fa llarga i no tinc cap es-

tímul tret de la pantalla blanca que enlluerna la sala fosca. Hi 

ha una finestra però la poca llum que incideix no arriba als dos 

metres a l’interior i les parets blanques plenes de cops i taques 

no fan més lluminosa l’estança. Començo a pensar que, tots 

els presents, passem de ser persones amb una malaltia a ser 

màquines espatllades esperant que aparegui un número per 
entrar al taller.

07:05. Analítica.

Apareix el meu número, juntament amb altres, i comença la 

travessia per anar a la sala d’analítiques. Tots anem amb pres-

sa, volem marxar. El camí és laberíntic, passant d’espais grans 

amb poca alçada lliure a espais amb la mateixa alçada però 

més petits. Segueixo les pintades de color blau que hi ha al pa-

viment de terratzo, només aixecant el cap per evitar topar-me 

amb algú o donar-me un cop amb una de les centenars portes 

d’emergència que serveixen per la sectorització de l’edifici.

Passo per un parell o tres de passadissos dels centenars que 

hi ha a l’hospital. Tenen un aspecte decadent (Fig. 27): pa-

rets pintades per intentar dissimular el pas del temps però que 

deixen entreveure cops i pintura que s’ha desprès, un fals sos-

tre que era blanc i ha passat a un gris amb els costats més 

enfosquits que, en alguns punts, sembla que no queda gaire 

per que caiguin.

Arribo a la porta d’extraccions i em trobo amb una sala rectan-

gular amb taules disposades a mode de mostrador on estirar 

el braç i facilitar la punxada. Finestres a la part alta de la paret 

que no permet veure l’exterior perquè no t’arriba la vista i es 

posa en dubte si il·luminen més els fluorescents o les finestre-

tes. El protocol utilitzat alimenta el sentiment de mecanització 

de les persones iniciat en la sala d’espera: la punxada és ràpi-

da per evitar aglomeracions i reduir -en poques ocasions- el 

temps d’espera, la cua avança àgil i surto en pocs minuts.

07:20. Tornar a casa.

Ara que no tinc presa, miro el que es pot veure a través dels 

vidres que em trobo just davant, però si tenia esperances en 

poder arribar a veure el cel, no ho puc fer si no em poso de 

genolls a una de les cadires que hi ha just a tocar les finestres. 

L’únic que es veu a la perfecció és la façana del davant, dis-

tingint els diferents mòduls de color blau delimitats per pilars i 

forjats de formigó. Ni rastre de vegetació. (Fig. 29).

Toca esperar un parell o tres d’hores fins tenir els resultats i 

saber si el metge em dona el vist i plau per rebre el tractament 

avui.

Com visc aquesta situació en mig de la pandèmia, els espais 

comuns com la cafeteria romanen tancats, per tant, no ens po-

dem quedar. El lloc on s’hi pot estar és a la petita i única zona 

verda situada a l’entrada, però aquesta, com està rodejada per 

l’edifici, em genera malestar i rebuig. No vull estar-hi contem-

plant les façanes.

Figura 26.  Sala d’espera 
analítiques.

Figura 27.  Zona de circulació.

Figura 28.  Zona de pas a la 
sala d’analítiques.

Figura 29.  Vistes del pati interior.

3. Recorregut per l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet: experiència en prime-
ra persona
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11:00. Visita amb l’hematòloga.

Passen unes hores fins que tinc la visita amb la doctora. Entro 

per la mateixa porta que abans però ara em dirigeixo a la porta 

que amaga les escales per anar a la primera planta, on està la 

unitat d’hematologia. Si no et diuen on estan, no les trobaries 

mai. És un espai que encara t’oprimeix més que els anteriors, 

per la foscor en la que es troba i per les petites dimensions 

que té (Fig. 30). Hi passa molta gent i no crec que l’amplada 

de l’escala contempli el caudal de persones tan gran que hi 

circulen. En el replà m’he d’esperar a que les persones que 

baixen es creuin amb mi per evitar xocar-nos o no mantenir 

la distància de seguretat. Les parets de rajoles allargades i 

blanques em recorden a les d’un quiròfan o lavabo, algunes 

han caigut i no han estat reemplaçades que, juntament amb 

la pintura desgastada de la barana metàl·lica, dona una sen-

sació d’abandonament i deixadesa. S’escolten les passes de 

gent que probablement està a tres plantes per sobre meu, molt 

probablement pels materials poc absorbents acústicament uti-

litzats als paraments verticals i horitzontals. Alguns van amb 

pressa i d’altres, com jo, anem més lentament perquè tampoc 

tenim gaire energia per fer-ho d’una altra manera.

Per fi, surto d’aquesta capsa fosca en la què hi he estat més 

temps del que m’agradaria i em trobo amb una paret d’un 

blanc immaculat amb un cartell tot ple de fletxes i diferents 

departaments. Em dirigeixo cap a l’esquerra i, després d’uns 

quants girs més, arribo a un altre dels milers passadissos infi-

nits d’aquest edifici (Fig. 31). 

La façana dreta dóna a un pati interior amb finestres que ocu-

pen pràcticament tota l’alçada. Cap d’elles es pot obrir però 

tampoc se’m passa pel cap, ja que només veig el blau de 

l’acabat exterior i el formigó del terra on, en comptes de ve-

getació, hi ha tot tipus de màquines que permeten el correcte 

funcionament de l’edifici.

Per la primera finestra que em trobo, veig un home treballant en 

un despatx de la planta baixa (Fig. 32). S’ha convertit en cos-

tum veure’l de lluny cada vegada que tinc visita. Alguns dies el 

veig esmorzant però la majoria està assegut a l’escriptori escri-

vint a l’ordinador. Els dos ens trobem fent les nostres tasques 

rutinàries de cada dilluns i penso que potser és un dels que fa 

possible que em curi.

Aixeco la mirada del paviment amb aspecte antic i continuo 

caminant fins trobar-me a mà esquerra un buit de la paret que 

dóna pas a la unitat d’hematologia.

Em sembla un món completament diferent: paviment blanc 

perfectament polit que és un mirall pels fluorescents que il·lu-

minen la sala d’entrada, les parets en comptes d’estar pinta-

des estan recobertes per un plàstic tou de color cru per facilitar 

la seva neteja (Fig. 33). Em fixo en la fusta utilitzada en el mos-

trador i em crida l’atenció que no hi hagi més en tota la sala per 

la calidesa que transmet. Ja no em sorprèn la inexistència de 

finestres en cap de les parets.

Vaig a la màquina del fons que em canvia un altre cop el meu 

nom per un codi i m’assec a una de les cadires de fusta lami-

nada de la sala d’espera.

“Hi ha llum al final del túnel”. No sabia la necessitat que tenia 

en veure una finestra amb “vistes” fins que a la sala d’espe-

ra m’hi trobo amb una darrere del mostrador d’infermeria (Fig. 

34). Em sembla llunyana i distant, com si mai hi pogués arribar, 

però les parets i el paviment blancs fan apropar-me en la dis-

tància a aquest focus de llum. La intensitat dels fluorescents 

aparentment sembla més subtil, encara que potser és la ma-

teixa però és més viva la il·luminació natural. Des dels seients 

de fusta només es pot veure la llum que entra per la finestra: el 

contrast que hi ha entre l’interior i l’exterior en quant a il·lumi-

nació és molt gran i no deixa distingir el que hi ha fora, però ho 

trobo, si més no, agradable que al menys el que entri a la meva 

retina sigui també una cosa natural.

Figura 30.  Nucli d’escales.

Figura 31.  Passadís de camí 
a hematologia.

Figura 32.  Vistes al pati inte-
rior des de la primera planta.

Figura 33.  Accés a hemato-
logia.

Figura 34.  Sala d’espera de 
les consultes d’hematologia.

3. Recorregut per l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet: experiència en prime-
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Una senyal acústica em fa dirigir la mirada a una de les panta-

lles de la sala: em toca entrar a la consulta de la doctora.

Darrere de la porta blanca amb el número 7 verd hi ha una pe-

tita sala amb els mateixos acabats que a la sala d’espera (Fig. 

35), però ara no hi ha finestres en cap de les quatre parets, per 

tant, la il·luminació artificial és l’única font de llum. La sala sem-

bla petita, però aquí dins s’han donat infinitats de situacions: 

bones i males notícies, esperança, recolzament i consells, és 

per això que entrar-hi et remou tot el cos per la incertesa del 

que et poden comunicar durant la visita. Entro amb ganes i por 

alhora i m’assento a la cadira. Tot va bé i la doctora em dóna el 

vist i plau per rebre el tractament avui, però aquest cop, com 

els anteriors, la sala se’m queda petita al recordar el dia que 

em va explicar un dels efectes secundaris de la quimioterà-

pia: “se’t caurà la cabellera arrissada que tens, però tranquil·la, 

només és cabell i et tornarà a créixer”. M’expliquen que perdré 

una de les coses que més m’agrada de mi i que em defineix 

en una habitació blanca sense cap tipus de senya d’identitat, 

cap tret característic que transmeti una certa proximitat amb el 

pacient o calidesa. Aquesta sala podria ser de qualsevol quan 

cada persona és única. L’única font de calidesa és la doctora 

quan no té pressa per atendre’m amb calma.

12:30. Farmàcia.

El camí cap a la farmàcia significa tornar pels passadissos infi-

nits, les escales opressores i per les milers de cantonades que 

t’obliguen a girar. Recordo la desorientació que tenia les prime-

res vegades que caminava per aquests passadissos i que, per 

vergonya, no preguntava als sanitaris amb els que em creuava 

i m’estimava més mirar les pintades del terra. Com anar per 

una ciutat sense un full de ruta clar o sense mapa.

Passo al costat de la porta d’extraccions, seguint un home que 

arrossega un carro ple de llençols (Fig. 36). El soroll de les 

rodes repica contra les parets del passadís estret i em fan ata-

balar. No és fins arribar a un gran magatzem que veig des de 

la porta que dóna al passadís que no el perdo de vista.

Les finestres amb vistes a un pati interior ple de màquines i 

gris (Fig. 37), ara es veu subtilment a través d’unes imatges re-

presentant diferents muntanyes d’arreu de Catalunya (Fig. 38): 

el Pedraforca que tantes vegades he visitat però ara em veig 

incapaç, Montserrat, entre d’altres. Representen una vegetació 

absent darrere d’aquests vidres.

Continuo caminant un bon tros fins que les pintades del terra 

m’indiquen que ja he arribat a la farmàcia. Giro a l’esquerra i 

passo el llindar de la doble porta metàl·lica de color taronja 

que dóna pas a un altre passadís que arriba a la farmàcia (Fig. 

39).

El paviment és el mateix però les parets i la il·luminació can-

vien: per una banda, una paret amb franges verticals de dife-

rents tons de taronja és banyada per una tira de llums i, per 

l’altra, una paret llisa de color cru coberta per petits quadres 

geomètrics i petits focus de llum. No hi han finestres, però la 

llum que desprèn és càlida tot i ser artificial en la seva totalitat.

Agafo les injeccions que m’hauré de posar a casa i marxo fins 

l’hora assignada per rebre el tractament.

Figura 35. Consulta hema-
tòloga.

Figura 36. Passadís cap a la 
farmàcia.

Figura 37. Vistes al pati inte-
rior des de la planta soterrani.

Figura 38. Finestres del pas-
sadís de la planta soterrani.

Figura 39. Passadís d’accés a 
la farmàcia.
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14:00. Quimioteràpia.

Arriba l’hora temuda. El meu pare em deixa a l’hospital i faig 

el rutinari camí d’entrada però ara vaig fins la sisena planta on 

està l’hospital de dia.

Entro a una capsa amb l’interior de color taronja molt viu i co-

menço a trobar-me malament perquè és del mateix color que 

un dels fàrmacs que em subministren. Surto del cub i entro a la 

petita sala d’espera amb quadres torts fins que una infermera 

em crida, per fi, pel meu nom i m’acompanya per un altre pas-

sadís amb portes grans i obertes en tots dos costats. Sense 

voler, vaig girant el cap per veure qui hi ha dins i si hi ha algú 

de la meva edat assegut en alguna de les butaques perquè, 

per sort o per desgràcia, tots els presents em tripliquen l’edat.

Em condueix fins l’habitació amb quatre butaques verdes i em 

senyala aquella on m’hi estaré les properes 7 hores asseguda 

(Fig. 40).

La sala és molt senzilla, sembla feta a correcuita per l’absència 

de detalls. Parets blanques groguenques amb alguns cops i 

rallades (aquelles que estan excessivament exposades a cops 

col·loquen una planxa blanca del que sembla contraxapat), 

dos d’elles amb una capsa metàl·lica allargada per amagar 

el cablejat necessari per fer servir tots els aparells, paviment 

marró desgastat per l’ús. El sostre amb carrils metàl·lics dóna 

pistes que potser fa uns anys aquesta mateixa sala s’utilitzava 

com a habitació d’ingrés i que d’aquests carrils hi penjaven 

cortines separadores entre les dues lliteres.

Dos fluorescents quadrats il·luminen la sala. En un primer mo-

ment sembla la intensitat perfecta però, a mida que passen les 

hores, sembla dos ganivets que et penetren als ulls.

Les grans protagonistes de l’habitació són les dos finestres 

que es troben a la paret del final, cobertes amb unes cortines 

que no sempre estan a la mateixa alçada. Totes les sessions 

de quimioteràpia les he rebut en sales diferents, però la majoria 

d’elles tenen les mateixes vistes: un pati interior que només et 

permet veure el propi edifici i que, degut a l’alçada que et fa

estar la butaca, no et permet veure el cel. No s’arriba a veure 

verd perquè és inexistent. Una de les sales té vistes a la ronda, 

ple de cotxes en moviment.

Un cop asseguda, s’apropa la infermera per connectar-me a 

tots els cables que m’atraparan durant masses hores en aque-

lla habitació (Fig. 41).
Em començo a trobar malament als pocs minutsd’haver iniciat  
la ronda de químics.

Just quan començo el tractament, estar aquí ho associo a un 

moment de pausa, d’estar tranquil·la, però a mida que van 

passant les hores l’ofuscació va augmentant. Estar tancada i 

amb mascareta, només amb la possibilitat de moure’m per la 

mateixa habitació arrossegant les bosses de químics, em ge-

nera la necessitat de respirar aire, sortir fora i trepitjar gespa, 

em conformo si només els puc recolzar mentre estic asseguda. 

Però no puc sortir i les finestres estan bloquejades, l’únic aire 

que corre és el de la ventilació forçada de l’aire condicionat 

que, al llarg de tota la tarda, em sobra o falta perquè la tempe-

ratura varia.

Tanta calma m’acaba irritant, però quan he pogut veure el mo-

viment dels cotxes de la ronda em genera impotència i enveja 

perquè jo no puc marxar encara. 

Em sento com un moble endollat a uns líquids de diferents co-

lors al que, de tant en quan, li pregunten pel seu nom i la data 

de naixement, i son aquests mateixos cables que em curen els 

que em fan sentir també atrapada i malalta.

22:05. Marxar.

Es fa de nit i l’alarma que emet l’aparell em desperta per anun-

ciar-me que el tractament ha acabat i ja puc marxar a casa, 

però ja em trobo prou malament com per alegrar-me. Els met-

ges em recomanen quedar-me a dormir perquè tinc reaccions, 

però estar-hi més temps aquí em farà estar més malalta.

Agafo les poques coses portava i, marejada i quasi de forma 

inconscient, vaig a l’ascensor per sortir de l’hospital i entrar al 

cotxe on m’espera el meu pare.
Figura 40. Una de les sales 
de l’hospital de dia.

Figura 41. Maquinària pel 
subministrament de quimio-
teràpia.

Figura 42. Vistes al propi edifi-
ci i a la ronda des d’una de les 
habitacions.

3. Recorregut per l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet: experiència en prime-
ra persona
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4. Projectes experimentals: efectes dels espais en el cos i ment

L’efecte de l’espai en el cos i la ment pot tractar-se d’un 

tema altament subjectiu ja que depén del context cultu-

ral i els gustos de cada individu. Projectes experimen-

tals com els que veurem a continuació posen en comú 

els elements que configuren l’espai i les reaccions quí-

miques que provoquen en l’organisme de les persones. 

Per tant, es justifica de manera objectiva sense tenir en 

compte els aspectes més individualitzats.

DIURNISM

“Airs de Paris” exhibició a Paris, Philippe Rahm, 2007.

L’objectiu d’aquesta exposició és la de crear la nit durant el 

dia. Utilitzant la combinació de la llum taronja i groga (Fig. 

43), s’aconsegueix una llum vibrant de longitud d’ona de 570 

nanòmetres, la qual augmenta els nivells de melatonina en el 

cos produint una sensació de son semblant a la que sentim de 

nit  (Fig. 44) (“Diurnism - Philippe Rahm Architectes”). Tot això 

combinat amb el material absorbent dels paraments verticals 

i el mobiliari i escoltar de fons nocturnes per a piano de John 

Field, es genera una atmosfera de calma. (Beggs, 2015)

HORMONORIUM

Pavelló Suís de la 8 Biennale d’Arquitectura de Venècia, Phili-

ppe Rahm. (Fig. 45).

Emulant les condicions climàtiques a 3000 m d’altitud pròpies 

dels alps, es redueixen els nivells d’oxigen entre el 21% i el 

14’5%, augmentant els nivells de nitrogen (Fig. 46). S’imita la 

neu del terra utilitzant fluorescents que emeten llum blanca (en-

tre 5000 i 10000 lux), produint una disminució dels nivells de 

melatonina (“Hormonorium” - Philippe Rahm Architectes). Des-

prés d’uns minuts, les persones van experimentar un augment 

en els nivells d’eritropoietina i dels hematocrits, com també de 

l’enfortiment del sistema cardiovascular i respiratori. Aquestes 

proteïnes estimulen la producció de cèl·lules vermelles de la 

sang en la medul·la òssia que augmenten l’aportació d’oxi-

gen als músculs, fent que les capacitats físiques augmentin 

un 10%. Tots aquests paràmetres treballant alhora en aquest 

espai, generen en l’usuari molta energia. (Beggs, 2015)

SPLIT TIME CAFÉ

Austria, Philippe Rahm, 2007.

Introduïnt a l’espai dos moments diferents alhora, el dia i la nit, 

aquest es divideix en tres espais: un natural i els altres dos 

artificials (Fig. 47). El primer, sense afegir color a la llum, fa que 

les persones percebin els efectes naturals del dia, utilitzant 

mobiliari blanc propis d’una cafeteria clàssica: taules i cadires. 

El segon utilitza llum groga, produint longituds d’ona llargues 

que fan segregar la melatonina i fa que les persones se sen-

tin cansades, col·locant sofàs per relaxar-se. Al tercer, s’utilitza 

llum blava fent baixar els nivells de melatonina, fent que la gent 

senti més energia, per aquest motiu utilitzen un mobiliari que 

obliga a estar de peu. (“Split Time Café” - Philippe Rahm Ar-
chitectes)

Com s’ha pogut comprovar amb aquests exemples, sense ne-

cessitat de l’ús de medicaments es poden donar una sèrie de 

reaccions en el cos, provocant diferents estats físics i mentals 

a partir de la llum, el color, etc.

Utilitzant els recursos espacials al nostre favor es pot aconse-

guir evitar reaccions negatives en les persones i provocar-ne 

de positives, obtenint finalment una resposta física.

Figura 43. Espai “Diurnism”.

Figura 47. “Split time café”.

Figura 45. Espai del “Hormonorium”.

Figura 44. Efecte psicològic de la llum emesa al “Diurnism”.

Figura 46. Efecte psicològic de l’espai de l’ “Hormonorium”.
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Figura 48. Efectes dels espais en les persones.

Hormonorium

Diurnism

Split Time Café
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5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA

5.1. PROJECTES
CENTRES MAGGIE’S

En general, en els espais hospitalaris destinats al càncer, s’ha prioritzat aspectes com la higiene o la funcionalitat abans 

que garantir el benestar dels pacients en els hospitals de dia on reben tractaments com la quimioteràpia o les zones on 

alguns estan internats durant llargues temporades, entre d’altres. En moments on aquestes persones es troben altament 

vulnerables per la seva situació, l’arquitectura hauria de fer-se responsable del paper que impliquen els seus espais en 

el benestar del pacient, i això és una de les principals característiques dels centres Maggie’s. 

La fundació Maggie’s neix de la necessitat d’uns espais on els pacients que conviuen amb càncer o que ho han superat 

puguin rebre el suport que no ofereixen els hospitals oncològics on reben el tractament, com va passar en el cas de la 

fundadora, Maggie Keswick Jencks, que va ser diagnosticada amb un càncer de mama terminal i, durant el seu tracta-

ment, no va trobar un lloc on li donessin el suport pràctic que necessitava en un moment tan dur en un entorn agradable. 

És per això que va utilitzar la seva experiència per crear un nou tipus d’atenció oncològica. Aquests edificis estan ubi-

cats en el mateix recinte hospitalari on es rep el tractament químic o bé molt a prop d’aquests, degut a que serveixen 

de suport i d’aquesta manera es visibilitzen. 

Amb el seu equip, van arribar amb la idea d’un espai que ofereix tot el que l’hospital no fa: suport psicològic i pràctic 

d’experts en entorns agradables perquè son conscients de l’impacte que l’entorn i el disseny pot tenir en una persona 

amb càncer.

Es va realitzar una llista bàsica on Maggie va escriure allò que li agradaria trobar en aquests edificis:

 - Planta oberta: uns espais que flueixen amb la cuina o sala d’estar com a centre i sense passadissos.

 - Vistes i accessibilitat al jardí: obertures que permeten mantenir contacte visual i físic constant amb la natura, 

dels ocells i del cel.

 - Espais anti-institucionals o hospitalaris: dissenyats com una llar, enfocats en un espai domèstic i flexible per 

reunir a persones de totes les edats i orígens, tant les persones amb càncer com els seus familiars.

 - Que inspirin calma i calidesa.

 - Amb espais per socialitzar però d’altres per buscar privacitat.

 - Llum natural.

En definitiva, uns edificis domèstics informals on rebre suport pràctic, emocional i social per a que la persona senti es-

perança i auto-determinació (Fig. 49 i 50):

“Quan més conscients son les persones de la gravetat de la seva enfermetat, més desitgen sentir-se en control d’ella i 

trobar forces dins seu per combatre el càncer. Els espais d’aquests centres donen aquest recolzament que no es troba 

en hospitals (...) Aquests espais fomenten l’autodeterminació i autonomia del pacient.”

Laura Lee

L’objectiu dels centres Maggie és la de dissenyar espais capaços de renovar l’esperança de les persones amb càncer: 

“Els hospitals estan construïts per solventar una sèrie de requisits que ocupen cirurgians i metges, per tant estan poc 

preocupats per les característiques espacials d’aquests edificis”

Lily Jencks

Els espais hospitalaris on les persones reben el tractament es-

pecífic per a cada cas, en general, estan poc il·luminats i son 

tristos, espais poc humanitzadors i que tenen poc a veure amb 

la vitalitat i esperança dels pacients, és per això que els es-

pais dels centres Maggie busquen ser l’antítesis d’això: espais 

càlids i agradables. Per tant, per a la concepció dels espais, es 

fan la següent pregunta: “com un espai pot contribuir a la nos-

tra sensació de tranquil·litat, calma, esperit, esperança i ens 

inspira a lluitar per la nostra vida?”

D’alguna manera fan responsable a l’edifici de les emocions i 

sensacions que aquest desperta a les persones: que aquest 

tingui una repercussió sensitiva a la persona que el visita. Per 

tant, el que busquen en els arquitectes és “una imaginació i 

raonament que vagin més enllà de crear un espai funcional”: 

busquen que el disseny en tots els aspectes de l’edifici tin-

gui un significat emocional perquè qualsevol detall, per petit 

i insignificant que sigui, pot provocar una reacció positiva o 

negativa a la persona malalta. A l’hora de posar-se en contacte 

amb els arquitectes encarregats de realitzar el projecte, els hi 

envien un “Architectural Brief” on especifiquen tot allò que vo-

len en l’edifici, els objectius, les intencions i requisits a tenir en 

compte en el disseny.

Crida l’atenció perquè no especifiquen metres quadrats ni sa-

les destinades a uns usos determinats, sinó que s’encarreguen 

de fer saber a l’arquitecte totes les sensacions que volen que 

aquest edifici produeixi a la persona que el visita, com també 

del context psicològic en el que es troben les persones amb 

aquesta malaltia i les sensacions poc agradables que tenia 

la fundadora en els diferents espais gens humanitzadors de 

l’hospital on rebia el tractament químic.

Del primer que parlen és de la importància de l’entrada, de-

gut a que per una persona amb càncer anar a un d’aquests 

centres significa acceptar que estan malalts i no ho farien si 

aquesta fos intimidant, per tant, s’ha d’ajudar a fer aquest gran

Figura 50. Interior Maggie’s Edimburg.

Figura 49. Entrada del primer Maggie’s a Edimburg.

Figura 51. Dibuix en perspectiva del Maggie’s Edimburg.
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pas. L’edifici ha de “brillar com un far d’esperança per sobre de l’hospital”, que la impressió que doni sigui: “em puc imaginar 

sentint-me diferent aquí”. Han de separar-se dels hospitals a partir de la vegetació que composa el nou paisatge del centre 

Maggie (Fig. 52).

La intenció és que la persona pugui prendre decisions dins d’aquest edifici per fer-les sentir en control d’ells mateixos i que no 

ho faci el càncer, és per això que plantegen espais flexibles amb un mobiliari que permeti ser mogut (Fig. 53) o jardins amb 

horts on produir verdures o plantar flors (Fig. 54). Aquest contacte amb els jardins que envolten l’edifici és molt important, tant 

des de l’interior com podent sortir fora, per tal de recordar que encara es forma part d’un món que és viu a partir dels canvis 

que provoquen les estacions en la natura.

L’escala dels centres Maggie ha de ser domèstica, l’antítesis dels hospitals, segons ells “necessitem pensar en tots els aspec-

tes dels hospitals que els fan tant desmoralitzadors (...) i després eliminar-los”:

“Els hospitals son enormes. (...) Semblen confosos per als que és la primera vegada que entren, una confussió composada 

en comptes de simplificada per la proliferació de les senyalitzacions, infinits passadissos i llargs camins fins als diferents de-

partaments. Els pacients que s’han d’enfrontar a ells acostumen a sentir-se com petits engranatges en una màquina enorme. 

I no és un bon sentiment.”

Si l’edifici ha de preveure l’ús d’una escala, volen una que sigui domèstica (Fig. 55), que seria l’antítesi de les que ens trobem 

als hospitals, ja que el principal objectiu que tenen és tractar-te a tu com a persona i no a tu com a persona amb càncer. Volen 

espais oberts per a poder socialitzar però tampoc en excés per si algú necessiti refugiar-se en un espai més íntim i recollit 

(Fig. 56).

Se n’adonen que fàcilment poden caure en l’error de fer pensar als dissenyadors que l’edifici i el recinte s’han de tancar en si 

mateixos i oblidar-se del que passa al seu voltant, però en realitat és tot al contrari: volen que el centre Maggie serveixi com a 

refugi però també que estigui obert al mon exterior per ajudar a la persona a mirar cap a fora i adonar-se que segueix formant 

part d’un món ple de vida.

El primer Maggie’s que s’obre és a Edimburg al 1996, i va ser tan bona la seva acollida que, a dia d’avui, hi ha 27 edificis en 

funcionament i 3 en construcció, la majoria es troben repartits en el Regne Unit i 3 fora d’aquestes fronteres. Tots aquests cen-

tres Maggie’s han estat dissenyats per arquitectes reconeguts a nivell mundial com Frank Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid, 

entre d’altres, i tots ells han donat els seus projectes. Un d’ells, dissenyat per Benedetta Tagliabue, està a Barcelona a l’interior 

del recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: rep el nom de Kàlida Sant Pau.

Figura 52. Exterior Maggie’s Leeds.

Figura 54. Horts Maggie’s Manchester.

Figura 53. Sala d’estar a Maggie’s Leeds.

Figura 55. Escales amb un seient per descansar al Maggie’s 
Kàlida Sant Pau.

Figura 56. Espai íntim a Maggie’s Glasgow.

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA
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KÀLIDA SANT PAU, BARCELONA

La fundació Kàlida, que forma part de la xarxa Maggie’s, es 

posa en contacte amb Benedetta Tagliabue per realitzar el pro-

jecte al recinte de Sant Pau.

Es va decidir fer un edifici de formes orgàniques (Fig. 57) res-

pectant els arbres ja existents en el terreny, amb uns murs 

que a vegades poden delimitar un jardí i d’altres, delimitar un 

interior. Aquests murs que delimiten el recinte, permeten que 

aquest sigui cec a la part del darrere per protegir-se visualment 

de l’hospital, únicament interrompuda per una petita porta, i 

obert com un ventall a la part de davant on està la zona de 

l’Hospital Modernista i el jardí. (Tagliabue, Benedetta. 2020)

L’edifici es troba rodejat per vegetació (Fig. 58), pràcticament 

sense deixar veure’l en segons quin punt i només s’obre en els 

llocs d’accés.

Un cop dins del recinte, la pèrgola marca diversos camins a 

escollir sense haver d’utilitzar el recurs més característic dels 

hospitals com ho son els cartells o les fletxes en el paviment. 

Aquí és el propi edifici qui et guia sense donar la sensació 

d’estar perdut o desorientat encara que sigui la primera vega-

da que la persona el visita. Aquest aspecte és molt important 

perquè els pacients que van a l’edifici estan en un moment de 

desorientació i, el simple fet d’haver pres la decisió d’anar-hi, 

ha suposat un gran esforç físic i mental degut a que acceptes 

d’alguna manera la teva condició d’estar patint una malaltia 

com el càncer.

En el jardí que rodeja el centre, es veu la intenció de l’arquitec-

ta de donar l’esquena a l’hospital nou a partir de murs atapeïts 

de vegetació i horts, fent que el cor d’aquest jardí sigui el punt 

on es poden gaudir de les vistes del recinte modernista.

El material utilitzat en la façana disposat en mosaic és només 

un: maó ceràmic de color teula i blanc que visualment no ge-

nera cap contrast amb l’edifici que es deixa enrere però si amb 

l’hospital nou. És un material al que estem acostumats a veure 

per la tradició que té el seu ús en la nostra cultura, allunyant-se 

Figura 57. Planta general Kàlida Sant Pau.

Figura 58. Jardins que envolten l’edifici.

d’utilitzar materials propis dels hospitals amb colors blancs 

purs. La disposició del mosaic i el contrast que genera amb 

la vegetació de la zona verda, genera un ambient molt càlid.

Tot i tractar-se d’un espai obert, el propi joc del tancament de 

l’edifici i la protecció de la pèrgola (Fig. 59) generen alguns 

espais d’intimitat on es col·loquen butaques amb coixins on 

poder seure. El fet d’haver espais on poder socialitzar i d’altres 

on poder estar sol també es repeteix en l’interior i fa que es 

respecti la voluntat del visitant sense imposar l’ús que ha de fer 

del lloc i, molt menys encara, imposar la situació de socialitzar 

quan el que es vol és estar amb un mateix.

Figura 59. Espai sota la pèrgola.

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA
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A l’interior es troba un únic espai interromput únicament pel nu-

cli d’escales i serveis, tot utilitzant un caire domèstic. La col·lo-

cació de finestres al llarg de totes les parets fa que no es perdi 

contacte amb el món exterior en cap moment, podent observar 

l’efecte que tenen les estacions en el jardí.

El centre d’aquest espai és la cuina i el menjador, de la mateixa 

manera que passa en les llars (Fig. 60). No hi ha sales d’espe-

ra, en cap casa es troba una.

Els materials utilitzats contrasten amb els de l’exterior: para-

ments pintats de blanc i fusta per al mobiliari i paviment pro-

duïnt un ambient molt càlid i domèstic.

El recurs del mobiliari s’utilitza de manera que cada persona, 

segons les seves necessitats de confort, trobi allò que s’adapti 

millor a les circumstàncies del moment, podent escollir entre 

un sofà com els que hi ha a casa o bé una butaca amb formes 

envolvents per sentir-se protegit (Fig. 61).

Allò que ve intrínsec en l’edifici és el poder prendre decisions 

en tot moment i no perdre el control de la teva vida en un mo-

ment on el que fan els pacients de càncer és deixar-se empor-

tar per allò que diu el seu equip mèdic. Poder escollir on seure, 

si estar en un lloc íntim i tranquil en comptes d’haver d’estar 

en un lloc social o si anar allà on estan fent petites activitats 

com cuidar un hort, acompleixen el que aquestes persones no 

se sentin invàlides a continuar realitzant petites tasques per la 

condició en la que viuen en constant cansament i que a molts 

els impossibilita en poder treballar.

Tot en el seu conjunt fa que les persones se sentin empode-

rades amb elles mateixes utilitzant només el recurs de l’arqui-

tectura.

Figura 61. Recurs del mobiliari i vistes al jardí.

Figura 60. Cuina i menjador com a centre de la llar.

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA



34 ANA LOZANO ROMEROARQUITECTURA I CÀNCER: LA RECERCA DEL BENESTAR

Figura 62. Secció explicativa del funcionament pel confort de 
les persones.
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LA CASA DELS XUKLIS, BARCELONA

Aquest edifici, ubicat en un terreny proper a l’Hospital de la 

Vall d’Hebron de Barcelona, està construït per oferir, a part de 

suport pràctic com es fa en els centres Maggie’s, residència 

gratuita a aquelles famílies amb nens malalts de càncer que 

realitzen el tractament a la ciutat però viuen fora d’aquesta.

La concepció del recinte empatitza amb la situació de vulne-

rabilitat tant física com emocional dels nens amb la malaltia i 

dels seus familiars. És per això que està format per dos zones 

diferenciades, el pavelló de dia i els pavellons on es situen les 

residències, totes dues rodejades per un jardí (Fig. 63).

El volum independent d’entrada on se situen les zones co-

muns, amb un gra petit per generar un espai domèstic en el 

seu interior, té una planta de formes orgàniques que s’obre en 

la seva cara sud al jardí per unes vidreres i es comunica per un 

passadís al recinte dels habitatges per la façana nord (Fig. 64).

La zona de les residències, que conté 25 habitatges repartits 

en quatre mòduls que responen a les condicions climàtiques 

de cada estació de l’any i les orientacions del dia, està conce-

buda al voltant d’un pati que funciona com un punt de reunió 

dels residents i rodejada d’un jardí semi-privat. 

Cada apartament de 30m2, està organitzat en dues zones: el 

bany i una sala diàfana que conté el dormitori, la sala d’estar i 

la terrassa. Per a aquesta última, s’utilitzen uns porticons mò-

bils de fusta (Fig. 65) que permeten, un cop oberts, dividir el el 

jardí que rodeja aquests pavellons i allargar l’apartament fins 

a la zona verda.

Un dels condicionants més important que condiciona la secció 

dels habitatges és la inmunodepressió a la que estan sotme-

sos pel tractament, que els fan susceptibles a poder contraure 

infeccions amb molta facilitat. És per això que prescindeixen 

de la climatització artificial, font de possibles infeccions, i uti-

litzen la pròpia geometria de la coberta de xapa de zinc per 

permetre ventilació creuada natural i alhora generar un lluer-

nari que il·lumina l’estança a sis metres d’alçada, aprofitant 

aquest espai per afegir una xarxa de joc. Aquesta preferència 

d’ús pels sistemes de condicionament passius i aprofitament 

bioclimàtic, abarateixen els costos i manteniment, a part de 

garantir confort climàtic.

L’interior d’aquests habitatges com també de les zones comu-

nes, té com a premisa el benestar físic i psicològic dels nens 

que es troben en un moment de joc i experimentació, fent ús 

de l’arquitectura per aconseguir-ho, generant uns espais di-

vertits amb colors vius (Fig. 66) molt lluny de semblar-se als 

espais hospitalaris als quals s’han d’accedir per curar-se però 

que alhora s’hi vol fugir dels mateixos.

Figura 63. Vista del conjunt.

Figura 64. Edifici d’usos comuns.

Figura 65. Porticons exteriors amb la possibilitat d’obrir-los i 
generar un espai resguardat.

Figura 66. Interior d’una de les estances.

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA
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Figura 67. Secció explicativa del funcionament pel confort de 
les persones
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DOMUM MAR, HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA

Nous Cims és una fundació que treballa per millorar i transformar la vida d’aquelles persones que es troben en situa-

cions de vulnerabilitat a través de projectes socials en l’àmbit de l’ocupació, el benestar emocional i el desenvolupa-

ment global. Amb aquesta inquietud, van impulsar el projecte Kàlida Sant Pau i, més recentment, Domum MAR.

“Domum” en llatí vol dir casa. És en aquesta paraula on comença el projecte del nou espai obert gràcies a la necessitat 

que veu la Fundació Amics de l’Hospital del Mar en millorar l’experiència del pacient amb càncer a l’interior dels seus 

espais, buscant espais més humans en un entorn terapèutic amb una base de recerca científica per cuidar els pacients 

a partir de l’interiorisme emocional i el diàleg de l’art amb la salut. Per tant, després d’adonar-se que els pacients on-

cològics son els que passen més temps estadísticament en les sales d’espera o en l’interior dels hospitals, va sorgir 

el projecte per transformar les sales d’espera en sales d’estar per tal que els pacients se sentin com a casa durant les 

hores d’espera entre proves i tractament.

El projecte, finalitzat al novembre de 2020, és un espai Kàlida en petit format on també hi ha espais pensats per realitzar 

activitats que ajudin al benestar físic, emocional i social (Fig. 68). Per tal d’empatitzar i saber les necessitats reals de 

les persones malaltes, van desenvolupar un procés participatiu on pacients oncològics, familiars i professionals, posen 

en manifest allò a millorar en la seva atenció com a usuaris de l’espai. Això ha donat com a resultat un espai obert utilit-

zant mobiliari de formes ergonòmiques amb colors neutrals com a recurs per generar zones socials o íntimes (Fig. 69), 

elements naturals com la fusta en mobiliari i paviments i petits horts verticals fan portarvegetació i aromes a l’interior. 

L’ús de colors neutrals combinats amb la fusta i l’entrada de llum natural, generen un lloc càlid en un edifici sanitari on 

poder anar en el temps entre visites i agafar un llibre de la prestatgeria o realitzar diferents activitats organitzades per 

la fundació. 

De moment, es va fent una avaluació de la repercussió que ha tingut aquest espai en el benestar emocional dels 

usuaris, esperant que aquest primer centre a l’Hospital del Mar que busca una atenció més propera i humana es pugui 

arribar a fer en altres unitats d’oncologia d’arreu del territori.

Figura 69. Recurs del mobiliari per crear espais íntims o 
socials.

Figura 68. Planxes de fusta separar la zona de producció i 
activitats.

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA
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Figura 70. Secció explicativa del funcionament pel confort de 
les persones
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HOSPITAL DE DIA DE L’HOSPITAL SANTOS REYES DE ARANDA DE DUERO, BURGOS

Des del 2009, l’hospital de dia que dóna servei a l’Hospital Santos Reyes de Burgos estava format provisionalment amb 

8 mòduls de casetes prefabricades per oferir els tractaments de quimioteràpia a les persones malaltes de càncer. Però 

“ni el tamany de les sales, ni els materials de construcció, ni la climatització, ni el mobiliari ni la disposició dels llocs 

de tractament permetien generar un ambient saludable i confortable on els pacients i els seus familiars se sentissin 

ben acollits, per passar les llargues hores durant el tractament. Tanmateix, la demanda de tractaments oncològics és 

creixent, pel que la instal·lació s’estava quedant infradimensionada”(Hospitecnia, 2018).

Per tant, l’objectiu en el disseny del nou hospital de dia va estar en “dissenyar un edifici obert i acollidor a la vegada que 

funcional i senzill” a partir de materials com la fusta a partir de  “comprendre i empatitzar amb el patiment” de tant els 

pacients com dels professionals.

La prioritat va recaure en humanitzar aquesta nova unitat, oferint una zona de tractament diàfana on els infermers no 

perden de vista a cap dels pacients que reben la quimioteràpia i així fer més eficient i ràpida la resposta davant d’alguna 

emergència. Normalment aquestes zones estan molt compartimentades amb paraments verticals que van de forjat a 

forjat i fan que els pacients quedin completament aïllats, sensepoder relacionar-se i fent que la tasca del personal mèdic 

es compliqui. 

La il·luminació natural, el control de l’artificial, el confort acústic i tèrmic i l’ús de materials naturals generen en el seu 

conjunt un “edifici saludable, confortable i energèticament sostenible” fent que sigui el propi edifici el que “aporti salut”.

L’espai interior, per tant, està pensat des de les necessitats dels usuaris per generar-lis confort traient profit de les vis-

tes al riu des de qualsevol punt de l’espai (Fig. 71) i oferint espais d’intimitat o de relació durant el tractament. Aquesta 

privacitat s’aconsegueix a partir del mobiliari dissenyat amb aquest objectiu, delimitant la zona per a cada pacient amb 

paraments de fusta que arriben a l’alçada d’una persona asseguda, amb petites taules on poder deixar els objectes 

personals o realitzar alguna activitat com també d’altres zones on poder socialitzar o seure en un banc, promovent que 

cadascun dels usuaris prengui la decisió de com vol utilitzar aquest espai (Fig. 72).

Aquest edifici està pensat per “provocar en els usuaris un benestar sensorial que afecta a l’estat emocional en un entorn 

que col·labora en la salut per estar millor”.

Figura 71. Butaques amb vistes a la zona del riu.

Figura 72. Petites divisions verticals de fusta amb diferents 
tipus de mobiliari per escollir allà on es vol estar.

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA
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5.2. RECURSOS UTILITZATS I COMPARATIVA

KÀLIDA SANT PAU
Vistes i llum natural

Ventilació natural

Fàcil accés a l’entorn natural

Espai íntim

Espai social

Espai productiu

Confort acústic

Aproximació al lloc

LA CASA DELS XUKLIS
Vistes i llum natural

Ventilació natural

Fàcil accés a l’entorn natural

Espai íntim

Espai social

Espai productiu

Confort acústic

Aproximació al lloc

DOMUM MAR
Vistes i llum natural

Ventilació natural

Fàcil accés a l’entorn natural

Espai íntim

Espai social

Espai productiu

Confort acústic

Aproximació al lloc

HOSPITAL DE DIA SANTOS REYES
Vistes i llum natural

Ventilació natural

Fàcil accés a l’entorn natural

Espai íntim

Espai social

Espai productiu

Confort acústic

Aproximació al lloc

0 10

ICO HOSPITALET
Vistes i llum natural

Ventilació natural

Fàcil accés a l’entorn natural

Espai íntim

Espai social

Espai productiu

Confort acústic

Aproximació al lloc

0 10

0 10

0 10

0 10

Figura 77. Cuina-Menjador.

Figura 74. Horts. Figura 75. Interior.

Figura 76. Colors Kàlida.

Figura 79. Colors Xuklis.

Figura 78. Interior habitatge.

Figura 80. Croquis bioclimàtic.

Figura 81. Colors Do-
mum Mar.

Figura 82. Espai social-íntim.

Figura 84. Espai social-íntim.Figura 83. Colors Hospi-
tal de dia Santos Reyes.

Figura 86. Finestres amb imatges 
de paisatges.

Figura 85. Colors ICO 
Hospitalet.

L’anàlisi realitzat anteriorment ha permés extreure aquells recursos utilitzats en cada projecte individualment i que, com-

parant-los, es poden posar en comú.

En els gràfics d’aquesta plana es vol representar una avaluació comparant el menys subjectivament possible aquells trets 

característics que poden ajudar al benestar de les persones. Ens adonem que els colors utilitzats son neutrals en gran 

part dels espais, tret d’alguns detalls que fan ús a la Casa dels Xuklis donat que es tracten de colors vius per incentivar 

al joc dels nens.

Espais productius, socials i íntims per adaptar-se a les necessitats dels moments particulars de cada individu son també 

uns recursos recurrents per obtenir uns espais flexibles i adaptables.

La qualitat dels espais és altament diferenciable als espais sanitaris de l’ICO d’Hospitalet, amb unes finestres obstacu-

litzades per imatges d’una naturalesa que no és present als patis que s’amaguen darrere d’aquestes. Al Domum Mar, al 

trobar-se en un entorn sense gaire verd, el fan portar al seu interior a partir d’uns petits horts verticals

5. INFLUÈNCIA DEL CÀNCER EN L’ARQUITECTURA



Benestar
De estar.

1 m. [LC] Situació en la qual hom troba satisfetes les necessitats de la vida, benanança.

2 m. [LC] Estat de qui se sent bé, en què els sentits estan satisfets.

3 [SO] benestar social Situació d’una societat en què hom té cobertes les necessitats bàsiques, gaudeixen de les màxi-

mes possibilitats de desenvolupament personal i no està subjecte a discriminació.

4 [ECON] economia del benestar Corrent normatiu de la ciència econòmica que té per objecte la recerca del nivell 

col·lectiu òptim.

5 [ECON] estat del benestar Sistema en què l’estat garanteix als ciutadans uns nivells mínims de benestar social mit-

jançant serveis públics, assistencials i de previsió social.

(Font: Diccionari.cat. (2021). GDLC - benestar. [online] Available at: http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0018021 [Accessed 5 Jun. 2021])
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6. MECANISMES PER AL BENESTAR

Després de l’anàlisi i visita dels diferents espais i edificis relacionats o no directament amb el càncer, es pot arribar a la 

conclusió que tots aquests projectes tenen com a principal objectiu garantir el benestar emocional de les persones en 

moments especialment vulnerables.

L’arquitectura sanitària ha anat patint canvis amb el pas del temps a mida que la humanitat s’ha trobat amb situacions 

adverses: amb les epidèmies, els hospitals van anar adoptant solucions per tal d’evitar la propagació de les malalties 

quan encara la ciència no tenia els recursos per generar un tractament, per tant l’exposició al sol o la distància social 

eren part de la cura; a mida que la població va augmentar de forma accelerada, els hospitals ho van fer amb ella per 

poder donar resposta a una demanda elevada, fent edificis més grans on hi poguessin atendre a un número més alt de 

persones. Un exemple clar és el que estem vivint avui dia amb la situació de pandèmia per la covid-19, on la distància 

social i la ventilació son part de la solució per frenar els contagis.

En el cas del càncer, una malaltia que va aparèixer amb molts tabús per l’alta taxa de mortalitat que tenia degut a la 

complexitat per poder entendre el seu funcionament i arribar a una cura, es pot arribar a considerar una malaltia silen-

ciosa que afecta cada any a un gran nombre de persones arreu del mon. La por, el vertigen, la incertesa i la tristor, fan 

que quan es diagnostica un nou cas de càncer a una persona, aquesta també pateixi una gran inestabilitat emocional 

que, a la seva vegada, la fan molt susceptible a tot el que la rodeja.

L’arquitectura no pot ajudar en els tractaments de rigorositat científica com ho son la quimioteràpia o la radioteràpia, 

pero si que pot contribuir al benestar emocional i a intentar que el pas de les persones malaltes pels hospitals oncolò-

gics sigui una experiència més agradable ja que des de ben començat el tractament l’equip mèdic et transmet la im-

portància de mantenir una bona actitud per poder afrontar la malaltia.

La millora dels hospitals oncològics és molt necessària per garantir que la persona tingui una bona experiència espacial 

i, conseqüentment, sensorial i emocional, malgrat aquesta estigui accedint a un edifici que és aterrador per tot allò que 

passa al seu interior. L’espai on els malalts de càncer passen més estona és a l’hospital de dia on reben el tractament 

que, en el cas de l’espai de l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet, es tracten de llocs basats en el funcionalisme i la 

higiene, per tant les llargues estones per rebre el tractament al final es tornen en una presó de la que només s’hi vol fugir.

Per tant, seguint la filosofia dels centres Maggie, s’ha de fer responsable a l’arquitectura de l’impacte que aquesta tingui 

en les persones.

MATERIALITAT I COLOR

En l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet, els interiors qua-

si minimalistes per tal de minimitzar al màxim el manteniment, 

fan que aquests siguin pobres i no tinguin estímuls, generant 

fins i tot espais inhòspits i incòmodes. Aquestes característi-

ques es poden extrapolar a la majoria d’hospitals, on el color 

blanc és el predominant, donant una imatge de puresa i neu-

tralitat. A l’hospital antituberculós de Paimio, Alvar Aalto justifi-

ca aquests espais de color blanc immaculat per tal que cada 

persona se senti d’alguna manera identificada com també de 

donar la sensació visual de neteja, però sovint la sensació que 

transmeten els espais hospitalaris és la de sentir-nos anònims 

i neutrals on ningú té la capacitat d’identificar-se o sentir-se 

acollit.

L’ús de diferents colors, materialitats i textures, fan enriquir l’es-

pai i generar diferents sensacions tant als pacients com als 

treballadors (Fig. 87).

Els colors, com s’ha comprovat en projectes experimentals ex-

plicats anteriorment, poden provocar reaccions als observa-

dors. El cervell genera una relació entre el color que observa 

i el context al qual està acostumat a fer-ho, és aquí on neix 

la psicologia del color, que és l’estudi de matisos i la manera 

en com influeixen en el comportament de les persones, que 

pot variar depenent la cultura, la ubicació geogràfica o l’edat. 

D’aquesta manera, colors com el verd generen una resposta 

positiva per estar relacionats amb entorns naturals, als quals 

estem vinculats des dels inicis de la nostra existència.

Segons l’estudi realitzat pel neuròleg i psiquiatra Kurt Goldstein 

“els colors amb longituds d’ona més llargues, com el groc, el 

vermell i el taronja, són estimulants en comparació amb aquells 

amb una longitud d’ona més curta, com el verd i el blau, que 

evoquen calma i serenitat” (Dima Stouhi, 2021). Per tant, fer 

ús de colors verds o blaus com es fa al Domum Mar per trans-

metre als pacients tranquil·litat i salut poden ser un dels més 
adequats (FIg. 88).

Figura 87. Trobada de diferents colors i materials en el pavi-
ment de Kàlida Sant Pau.

Figura 88. Efecte dels colors en les persones.
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Com s’ha vist, les persones que passen per tractaments com la 

quimioteràpia poden tenir efectes secundaris a curt i llarg ter-

mini. Un d’ells és la neuropatia, que afecta a la connexió entre 

neurones i fa que es perdin sentits com el tacte. En aquest cas 

els materials utilitzats en els espais terapèutics poden estimu-

lar aquesta falta de sensibilitat amb l’ús de materials com la 

fusta, que al tractar-se d’un material al qual hi estem relacio-

nats des de ben petits pels arbres es té una noció de com és 

la seva textura i seria a partir de visualitzar el material o tocar-lo 

que la ment faria ús del record que es té. D’altra banda es 

poden utilitzar materials amb molta rugositat (Fig. 89) per fer 

que, tot i tenir falta de sensibilitat, l’exageració de les textures 

la facin més perceptible.

Són molts els estudis que exposen els beneficis de la fusta 

a part dels estètics. Al tractar-se d’un material higroscòpic, 

té molta capacitat per regular la humitat i pot ajudar a evitar 

problemes relacionats amb les vies respiratòries i també a re-

duir la quantitat de gèrmens que solen ser presents en am-

bients humits, tractant-se d’espais on el control de la presència 

d’aquests microbis és primordial per evitar infeccions. La baixa 

conductivitat tèrmica i gran capacitat d’absorció acústica ge-

neren un espai de confort allà on sigui utilitzada (Fig. 90).

ESPAI ÍNTIM I SOCIAL

El tractament és una muntanya russa d’emocions i estats 

d’ànim. Plantejar espais on l’usuari pugui escollir, depenent de 

com està en aquell moment, on li ve més de gust estar, fa que 

l’espai estigui al servei de les necessitats de la persona i no al 

revés. Un espai obert que permeti relacionar-se (Fig. 91) però 

alhora uns altres que, amb l’ajuda de divisions o mobiliari, aju-

din a abraçar a aquelles persones que s’estimen estar en un 

lloc més íntim i no relacionar-se (Fig. 92) pot incrementar el 

benestar i la seguretat en un mateix.

El càncer suposa un moment de reflexió en la vida d’una perso-

na i sovint fa que tot allò viscut durant la malaltia sigui traumà-

tic. La comunicació entre persones que han passat o passen 

un càncer és molt necessària i beneficiosa pel fet de compartir 

pensaments o situacions que no tothom pot arribar a entendre. 

Aquesta mateixa comunicació pot arribar a ser complicada pel 

fet que les persones no es troben en la millor de les condicions 

físiques per sortir al carrer o conèixer a gent nova, per tant, els 

hospitals passen a ser també llocs de trobada amb els altres 

pacients coincidint amb els dies de visita amb els metges o 

la jornada de tractament. Oferir uns espais que promoguin la 

socialització dins dels mateixos hospitals de dia pot marcar la 

diferència en que aquestes persones es puguin relacionar o no 

i, en conseqüència, fer que se sentin millor o no.

Plantejar uns espais més oberts a poder mantenir converses 

no beneficia només als pacients sinó també als infermers. Du-

rant el tractament, he estat testimoni de situacions d’urgència 

en les quals un pacient requeria ajuda vital en un moment en el 

que l’infermera de la seva sala no hi era present. Al tractar-se 

d’habitacions petites només hi caben quatre persones al càrrec 

d’una infermera per sala i, per tant, l’atenció dels pacients per 

part dels infermers pot arribar a ser en alguns moments esca-

sa o insuficient pel fet que no estem sempre controlats. En el 

cas de tenir espais diàfans sense paraments verticals opacs, 

el control passaria a ser continu podent reaccionar més ràpi-

dament en el cas de plantejar-se una situació d’emergència 

(Fig. 93).

Figura 89. Tapissos de tela a les parets del Kàlida Sant Pau.

Figura 90. Interiors de fusta al Maggie’s Lanarkshire.

Figura 92. Sala d’estar de dimensions més íntimes al Maggie’s 
Lanarkshre.

Figura 91. Espai on socialitzar en el Maggie’s Fife.

Figura 93. Sala de l’hospital de dia diàfana de l’Hospital San-
tos Reyes.
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CONNEXIÓ AMB LA VEGETACIÓ DE L’ENTORN

En el context de la Revolució Industrial, pensadors com John Ruskin o l’arquitecte William Morris, posen en manifest a la 

indústria colonitzadora que genera ciutats brutes i gens saludables i, com a medicina, fan mirar cap a la natura i la posen al 

centre per la necessitat social de tenir un món millor. Davant les adversitats o dificultats que les persones es troben, sempre 

es fuig a la natura per a sanejar-nos.

“Com a éssers humans hem passat més del 99’99% de la nostra història evolutiva en entorns naturals i, per tant, es creu 

que sóm essencialment adaptatius a la naturalesa. No obstant això, cada cop més gent està vivint en societats en entorns 

urbans i artificials, mentrestant les nostres funcions fisiològiques encara estan adaptades a la naturalesa. El doctor Marc 

Berman va realitzar un estudi que va concluir en que els entorns urbans produeixen estrès al cos degut al nivell d’atenció 

que aquests entorns demanen.” (Beggs, 2015)

La naturalesa sempre ha estat associada a una font de pau, salut i benestar. El planejament de Domènech i Montaner per a 

realitzar els projectes de l’Institut Pere Mata o l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, posen també en manifest la connexió 

tan necessària que ha d’haver entre el malalt i la vegetació present als espais exteriors. Poder observar des de l’interior la 

vegetació canviant pel pas de les hores o pels diferents fenòmens climatològics genera estímuls positius als usuaris, tant 

pacients com treballadors, per veure el món exterior en constant canvi i sentir-se part d’ell. Com hem vist anteriorment, 

altres estudis han demostrat que poder gaudir de vistes a la natura té beneficis en la recuperació dels pacients i en la re-

ducció de l’estrès.

Considerar uns espais de jardí no vol dir conseqüentment obtenir unes zones sense protecció ni intimitat com hem pogut 
veure a diferents centres Maggie’s, on amb el recurs de la pèrgola es generen uns llocs ombracle o bé amb la disposició 
de diferents elements col·locats en el terreny amb l’objectiu de generar espais d’intimitat on poder reflexionar (Fig. 94).

Utilitzant un gra domèstic en els edificis, es permet el fàcil accés a aquests jardins i poder escapar dels espais tancats 

que, amb el pas de les hores, acaben oprimint. L’efecte d’estar en contacte visual o, sobretot, físic amb l’entorn natural, fa 

baixar l’activitat del sistema nerviós simpàtic (els nivells d’estrès és nul), disminueix la freqüència cardíaca a 12 batecs/mi-

nut i l’activitat cerebral baixa. Això és degut a la presència d’uns vapors anomenats fitoncides alliberats per la fusta i altres 

plantes i que, al ser inhalats, tenen aquest efecte positiu en les persones. (Beggs, 2015)

La biofilia és un moviment que promou el benestar, la salut i el confort emocional generat per la necessitat de la connexió 

entre l’ésser humà i la naturalesa amb l’objectiu d’obtenir una experiència saludable.

Proposa solucions per apropar la persona a l’entorn natural i que, gràcies a aquesta connexió amb elements com l’aigua, 

la vegetació, la llum natural, la fusta o la pedra, es generi confort i benestar en els espais construïts de forma artificial.

Aquests beneficis no només els gaudeixen els pacients, sinó també els cuidadors els quals, d’alguna manera, han de pas-

sar per situacions difícils al tractar persones en estats de salut greus. Estar en un entorn de treball no pensat per al benestar 

pot contribuir negativament en aspectes de salut física i mental. Un dels materials més populars en aquests tipus d’espais 

i que tantes vegades s’ha mencionat al llarg d’aquesta investigació, és l’ús de la fusta per la connexió directa que té amb 

la natura i els beneficis en la disminució de l’estrès.

ESPAIS PRODUCTIUS

Quan a una persona és diagnosticada amb càncer i con-

seqüentment se li ha de tractar, aquestes cures sovint inhabili-

ten i paren el ritme de vida que portaven fins llavors. La rutina 

d’anar a l’hospital i recuperar-se de cada sessió de tractament 

comporten tenir pocs dies amb suficient energia per realitzar 

petites activitats. Per això, les persones del seu entorn seran 

les encarregades d’ajudar en les tasques més quotidianes. 

Aquesta incapacitat de realitzar coses per si mateix faran que, 

en molts casos, el malalt se senti improductiu i incapaç de fer 

res.

Com ja hem vist, als espais dels centres Maggie’s i Domum 

MAR s’encarreguen que hi hagin espais específics perquè per-

sones amb un nivell d’energia baix realitzin activitats de baixa 

intensitat per fer-los sentir que poden aportar i sentir-se inde-

pendents. Petits horts urbans (Fig. 95) on a més de la cura 

puguin estar en contacte amb la natura o espais de treball on 

realitzar diferents tipus d’activitats, són un exemple.

En el cas dels hospitals de dia, com és el cas del de Santos 

Reyes de Aranda de Duero, aquests espais es poden aconse-

guir amb la col·locació de taules on realitzar petites activitats 

durant el tractament per, d’una banda fer passar millor les ho-

res de quimioteràpia i, de l’altra, fer-los sentir autosuficients o 

poder continuar d’una forma diferent amb la rutina de treball 

que tenien abans d’haver estat diagnosticats.

Figura 94. Zona del jardí del Maggie’s Glasgow.

Figura 95. Petits horts en Kàlida Sant Pau on fer activitats de 
baixa intensitat.
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IL·LUMINACIÓ NATURAL

Avui dia sembla que tot hagi d’estar substituït per elements ar-

tificials i sovint ens oblidem de tot allò present a la natura que, 

utilitzat i manipulat d’una forma correcta, pot jugar al nostre 

favor.

És el cas de la il·luminació i ventilació naturals que, en els es-

pais hospitalaris, es prioritza l’ús de mètodes artificials per tal 

de tenir un major control lumínic i de confort tèrmic, en molts 

casos perquè són edificis de grans volums que no faciliten 

la il·luminació o ventilació naturals. Conseqüentment, s’altera 

el cicle circadià natural degut a que “les típiques bombetes 

de llum emeten més llum blava amb una longitud d’ona més 

curta que suprimeix l’alliberació de melatonina, l’hormona que 

promou la son” (Beggs, 2015). L’única manera possible de 

mantenir el cicle circadià natural en totes les persones és fer 

un ús més freqüent de la il·luminació natural i evitar l’artificial 

aprofitant que geogràficament gaudim d’un dels climes que ho 

permeten més durant gran part de l’any.

Els investigadors N. Baker, A. Fanchiotti i K. Steemers, parlen 

de l’existència d’una capa de la retina que serveix únicament 

com a receptor de les ones de llum, connectades a les glàn-

dules endocrines mestres o glàndules pituïtàries i pineals en el 

cervell que controlen tot el sistema metabòlic. Per tant, tota la 

llum que percep el nostre ull pot arribar a tenir el mateix efecte, 

tan negatiu com positiu, que els aliments. És per això que la 

llum que és diferent a la natural pot arribar a produir efectes 

metabòlics semblants a la desnutrició.

Com s’ha demostrat, la il·luminació natural està directament 

relacionada amb la salut, i son molts els estudis científics que 

ho demostren: pot repercutir positivament al benestar i recu-

peració dels malalts, com s’ha vist amb la tuberculosi, a més 

l’exposició a aquest recurs regula el metabolisme i té influèn-

cia sobre l’estat immunològic, però també redueix l’estrés del 

personal sanitari que treballa per tractar a aquestes persones. 

En altres àmbits de treball, aquells treballadors que estan

privats de llum natural durant la seva jornada laboral, acaben 

tenint dolències com la fatiga ocular, dolors musculars, esgota-

ment, irritabilitat i mal de cap. Per tant, crear espais on la llum 

natural controlada jugui un paper important, serà garantia de 

benestar pels usuaris per generar un ambient curatiu.

Quan el disseny permet una bona il·luminació natural (Fig. 96), 

com a conseqüència hi ha una reducció del consum d’energia 

de refrigeració i ventilació dels espais o fins i tot d’incorporar 

menys maquinàries com es fa en el projecte de la Casa dels 

Xuklis on, amb l’ajuda de la geometria de l’edifici utilitzen, mè-

todes passius per a l’aprofitament bioclimàtic.

Figura 96. Entrada de llum natural a través de les pèrgoles de les finestres al Kàlida Sant Pau.
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VENTILACIÓ NATURAL: CONDICIONAMENT PASSIU I 

APROFITAMENT BIOCLIMÀTIC

Durant el temps que dura el tractament i els efectes secunda-

ris tan immediats que tenen, el pacient passa per canvis de 

temperatura sobtats on el confort tèrmic juga un paper molt 

important. Els recintes hospitalaris acostumen a utilitzar de for-

ma abusiva durant tot el dia mètodes de climatització artificials 

que, al tractar-se de persones molt vulnerables per la debilitat 

del seu sistema immunitari, poden provocar malestar físic quan 

s’hi està exposat durant llargs períodes de temps o fins i tot 

alguna infecció.

Tenint un clima tan variat com ho és el mediterrani, es poden 

fer ús de mètodes passius per a l’aprofitament bioclimàtic i ofe-

rir una temperatura ambient de confort durant tot l’any, com 

s’ha fet en l’arquitectura tradicional pròpia d’aquesta zona 

climàtica. És el cas que s’ha explicat de la Casa dels Xuklis, 

on aprofiten la geometria de l’edifici per generar mètodes pas-

sius per l’aprofitament bioclimàtic, que a més de beneficis en 

el benestar dels usuaris, es redueix el consum d’energia de 

refrigeració i ventilació.

CONFORT ACÚSTIC

Oferir uns espais on el soroll ambient sigui quasi nul genera 

zones de tranquil·litat durant els tractaments de quimioteràpia. 

Molts dels fàrmacs proveïts als malalts provoquen somnolèn-

cia als pocs minuts de ser subministrats, fer que aquestes per-

sones es trovin en espais silenciosos ajuda a conciliar la son i 

descansar.

Contradictòriament, als hospitals se solen utilitzar materials poc 

porosos per la facilitat de neteja que tenen, en conseqüència, 

es tracten de materials poc absorbents que fan dels espais 

llocs amb reverberació que no afavoreixen al confort acústic. 

Evitar aquests tipus de materials però sense deixar de banda 

la higiene que es requereix en aquests espais faran augmentar 

el confort de les persones.

D’altra banda, de la mateixa manera que el contacte amb la 

natura disminueix els nivells d’estrès entre altres beneficis, fer 

que els sons que puguin arribar a escoltar-se dins d’aques-

tes sales siguin els propis dels boscos com dels ocells o del 

moviment de les fulles dels arbres, fan portar la natura de ma-

nera indirecta a aquestes zones. En aquest cas, aportar sons 

naturals al silenci dels hospitals de dia indueixen tranquil·litat 

i benestar.

MOBILIARI

Com ja s’ha comentat anteriorment, obtenir uns espais íntims 

o socials es pot fer a partir del mobiliari per també oferir uns 

espais flexibles. Al Domum Mar utilitzen unes butaques envol-

vents per a aquelles persones que vulguin més intimitat i al 

Kàlida Sant Pau utilitzen diferents tipus de seients (Fig. 97) per 

que sigui la persona la que triï on vol estar.

En els hospitals de dia generalment només es fan ús de buta-

ques d’aspecte clínic però sovint confortables. El problema de-

rivat a això és que finalment limiten a tots els usuaris a utilitzar 

el mateix tipus de mobiliari, quan tothom té uns requeriments 

diferents. Com durant el tractament no hi ha gaires possibilitats 

en poder caminar o sortir a espais oberts, ens imposen que-

dar-nos asseguts en el mateix lloc durant llargs períodes de 

temps, el que comporta moments d’incomoditat o moments en 

els que el pacient vol fer alguna cosa més activa. 

Com a resposta, oferir varietat de tipus de seients per donar 

diferents opcions a les persones depenent les necessitats del 

moment (Fig. 98), pot provocar canvis d’actituds i evitar frustra-

cions o sentir-se atrapats per fer-lis partícips de l’espai.

Figura 97. Diferents tipus de mobiliari al Kàlida Sant Pau.

Figura 98. Mobiliri per incentivar diferents situacions al Kàlida 
Sant Pau.
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APROXIMACIÓ AL LLOC

La primera impressió que es té dels edificis està en observar el 

seu voltant més proper. Aquest pot provocar sensacions nega-

tives o positives segons si està en harmonia amb l’edifici.

Fer un espai envolvent agradable ja té un efecte en les perso-

nes i pot arribar a marcar l’experiència que les persones poden 

tenir en el seu interior.

En el cas de l’ICO d’Hospitalet, es troba envoltat de carreteres 

on s’hi circulen a grans velocitats i vies de tren comercials (Fig. 

99). És un entorn artificial i sec que no genera cap benestar. 

Un cop en l’interior del recinte, te n’adones que és una extensió 

dels voltants per la gran esplanada de formigó pertanyent a la 

zona d’aparcament.

Aquest primer contacte que es té amb l’hospital hauria de ser 

una font de tranquil·litat, tot el que relaciona aquest edifici és 

negatiu pels efectes que té en els pacients: molts d’ells quan 

s’aproximen comencen a sentir malestar físic, semblant al pro-

vocat pels efectes secundaris del tractament. Per tant, fer que 

els voltants es tractin d’uns espais que transmetin benestar i 

pau, farà que d’alguna manera semblin oasis de sanació en 

comptes d’hospitals inhòspits.

Figura 99. Vista de l’ICO d’Hospitalet des d’una de les vies 
del voltant.

Figura 100. Accés al Kàlida Sant Pau rodejat de vegetació.
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Al llarg de la investigació feta en el treball, s’ha pogut veure com l’evolució tipològica dels hospitals, degut en gran part 

pels avenços tecnològics, l’augment de la població i, conseqüentment, de la demanda d’aquests centres, ha fet que 

els hospitals es tractin d’espais que prioritzen la mecanització per a un bon funcionament, per tant, es tracten d’espais 

poc humanitzadors, poc empàtics amb les persones malaltes i els seus treballadors i amb una falta de contacte amb 

l’entorn natural.

La sensibilització i coneixement del que implica ser diagnosticat i tractat d’una malaltia que posa en perill la vida de les 

persones com és el cas del càncer, fa que es vegi la necessitat de replantejar-se els hospitals i les sales de tractament 

per passar d’uns espais institucionals a uns espais de sanació, ja que aquests mateixos son capaços de repercutir 

física i psicològicament com s’ha pogut comprovar en el cas de projectes experimentals de l’arquitecte Philippe Rahm. 

Fundacions com Maggie’s, neixen de la necessitat en la que es veuen els pacients oncològics de buscar un lloc on sen-

tir-se bé, com a casa, que no s’assemblin als espais on reben els diferents tractaments i que tant de malestar generen. 

Per tant, els seus edificis es caracteritzen per la relació tan estreta que mantenen amb la vegetació, o la generació d’es-

pais que responen a les necessitats emocionals de les persones malaltes: posar l’arquitectura al servei de les persones.

El fet d’haver viscut en primera persona un càncer, ha fet que pugui saber quines son les conseqüències d’estar expo-

sada a espais poc humanitzadors en un moment on una persona es troba altament sensible i vulnerable al seu entorn 

degut a la pròpia malaltia i als efectes secundaris del tractament.

Ser conscients de les necessitats dels usuaris d’aquests edificis, és fonamental per poder dissenyar uns espais que 

compleixin amb les necessitats específiques, ajudant a cobrir les manques que aquests troben.

Sembla contradictori que en edificis on l’ús interior és purament sanitari, els espais no siguin còmplices d’aquest procés 

de curació, sinó tot el contrari. 

El color, la llum i ventilació naturals, la materialitat o el contacte amb la naturalesa, son aspectes en els edificis que 

generen benestar físic i emocional per tal d’ajudar a les persones a reduïr tots aquells estímuls que generin malestar.

Humanitzar aquestes institucions i garantitzar que siguin espais generadors de benestar ha de ser la prioritat en el dis-

seny formal d’aquests edificis. Hem de ser conscients que la nostra professió forma part de la cura i recuperació de les 

persones a partir de la percepció espaial que aquests generen, que vagin més enllà per tal de garantitzar benestar en 

un dels moments més foscos de la vida d’una persona amb aquesta enfermetat.

CONCLUSIONS
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Figura 62. Secció explicativa del funcionament pel confort de les persones. Elaboració pròpia.
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SALUT MENTAL

La primera vegada que s’escolta parlar dels manicomis és en alguns temples grecs on, en el moment en que la persona amb 

una dolència mental ja no tenia cura, se’ls portava com a últim recurs a llocs on es realitzaven teràpies alternatives religioses 

en forma de rituals de cultes organitzats o bé en temples com el de Serapis o Asclepio. Aquí, si el Déu no volia ajudar a la 

persona malalta era perquè havia de morir. 

Més endavant, un cop entrada l’Edat Mitjana, les persones eren considerades rebutjos socials i eren tancades en institucions 

massificades on no rebien cap tipus de tractament ni eren segregats pel nivell o tipus de malaltia i, quan aquestes tenien 

conductes agressives per la pròpia malaltia, eren encadenades i maltractades.

El tabú i conseqüent rebuig de la societat envers a aquestes malalties, va tenir una repercussió en els edificis destinats a 

tractar a aquestes persones. Eren espais foscos i hermètics amb l’objectiu d’ocultar aquells que els habitaven en comptes de 

tractar-los com calia, amb clares carències humanitàries (Fig. 1). Aquestes institucions eren sustentades per l’església, per 

tant, des de la creença que la curació dels pacients es feia a partir de la fe en comptes de la ciència i els estudis que hi han 

al darrere d’aquestes enfermetats.

HOSPITAL DELS SANTS MÀRTIRS INNOCENTS, VALÈNCIA

A la península, gràcies al pare Juan Gilabert Jofré, qui va aprendre de la societat islàmica, considerada una referència en 

quant a la cura i tracte dels pacients psiquiàtrics, es va crear el primer centre de salut mental del mon per tractar aquests 

malalts amb metges des d’una base científica.

Aquest centre, fundat al 1409 com dels Sants Màrtirs Innocents, va suposar un canvi de paradigma en quant al tractament 

més humanitari d’aquestes persones i, en conseqüència, a l’arquitectura d’aquests centres. Dels espais que el componien, 

avui dia només es conserva la porta gòtica dels jardins de l’hospital, actualment convertit en Hospital General Universitari de 

València, però es conserven algunes fotografies i la descripció dels seus espais en el Manual del viajero y guía de los foras-

teros de Valencia escrita per Vicente Boix al 1849:

“Las enfermerías son de tres naves, espaciosas, bien ventiladas, rodeadas de jardines y decoradas de columnas toscanas y 

jónicas, de una bellísima perspectiva. Tiene un espacioso departamento para las hermanas, otro para baños públicos y otro 

para las aulas de clínica y anatomía, una excelente botica, horno, carnicerías y habitaciones para los empleados. Es mag-

nífico el local para los expósitos; lujosa es la sala de convalecencia de mujeres y hermoso el departamento de los idiotas o 

dementes, que no es necesario encerrar”

Aquesta descripció es va fer després d’un gran incendi que va destruir l’hospital pràcticament en la seva totalitat. El nou pro-

jecte amb planta de creu grega, dos plantes i una cúpula central (Fig. 2), va servir de referència en Espanya perquè permet 

el control de totes les sales des d’un mateix punt i també la segregació per sexes i enfermetats.

Els nous espais poc tenen a veure amb els espais hinòspits en els que s’abandonaven a aquests malalts, plantejant grans 

espais amb entrada de llum natural i en contacte amb els patis (Fig. 3) a través de les finestres. La sensibilització envers al 

tractament d’aquests tipus de malalties comença a tenir repercussió en la humanització de la seva arquitectura.

ANNEX

Figura 1. Casa de locos. Goya.

Figura 2. Cúpula central.

Figura 3. Pati central. Figura 4. Infermeria d’infants.
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INSTITUT PERE MATA, REUS

Al 1897, a Lluís Domènech i Montaner li encarreguen la cons-

trucció de ’hospital psiquiàtric Pere Mata a Reus. Ho va dema-

nar el doctor Emili Briansó Planes que, després d’estar trac-

tant a malalts mentals a Ca l’Agulla a Reus, un centre on no hi 

havien condicions higièniques ni terapèutiques, va veure les 

necessitats que aquests pacients requereixen.

Per tant, Domènech i Montaner, seguint les noves línies de 

tractament de malalts mentals, va dissenyar un complex de 

11 pavellons articulats separats per grans patis per permetre 

distribuir els pacients a partir de tres paràmetres: la patologia, 

classe social i el sexe. Aquesta institució va servir anys més 

tard de model per fer l’Hospital de Sant Pau.

La parcel·la es divideix en dos grans eixos: el nord-sud i el est-

oest. En la part central se situa l’edifici de serveis generals amb 

una planta distribuïda en forma de H culminada per la torre de 

maó vist on se situa el dipòsit d’aigua, a banda i banda de l’eix 

transversal se situen els pavellons de Beneficència i Tercera 

Classe (Planta baixa+1 i una planta sota coberta) distribuïts 

per un cos longitudinal amb dos cossos als extrems i un altre 

més petit a la part central, a la planta baixa se situen els espais 

d’ús diürn i a la planta superior els dormitoris compartits, és en 

els espais d’intersecció dels diferents cossos on se situen les 

zones de vigilància des de les quals s’hi poden veure diver-

ses zones alhora. La ventilació dels dormitoris està àmpliament 

estudiada a través de finestres, gelosies verticals en façana i 

xemeneies cap a la coberta, per tant compten amb tres tipus 

de ventilació simultània.

Fins ara, la gran majoria dels centres psiquiàtrics pretenien 

amagar aquests malalts a la societat en comptes d’empatitzar 

amb ells i intentar millorar la seva salut des de tots els aspec-

tes. En la construcció dels pavellons es van tenir en comp-

te una sèrie de criteris per tal de garantir el benestar de la 

persona malalta per la repercussió positiva que això compor-

ta: aspectes com el mur que delimita tot el recinte, que es va

construir ensorrat en una fossa, no impedeix la visió del pai-

satge però garantitza l’aïllament dels malalts, les finestres no 

tenen reixes metàl·liques per evitar la semblança que tenen 

amb les presons i van fer vidrieres amb ànima de ferro tintades 

de diferents colors per crear un ambient relaxat i divers (Fig 

5), l’eliminació de les baranes per evitar accidents (Fig. 6) i 

dels angles rectes per facilitar la neteja, entre d’altres. Un dels 

aspectes a destacar del fet d’haver dividit el programa en dife-

rents pavellons en comptes d’haver-ho agrupat tot en una sola 

volumetria, és la garantia que cadascun d’ells té un pati privat i 

accés directe a aquest, a part del gran pati compartit entre tots 

els edificis (Fig. 7). Per tant, el contacte amb la natura i un gra 

edificatori més domèstic, serien una de les característiques 

que ajuda al pacient a no sentir-se d’alguna manera un malalt 

en aquest recinte fet específicament per ser tractats.

Tots els pavellons per als pacients presenten característiques 

semblants però, aquells destinats a persones benestants, el 

pavelló número 6 anomenat el Pavelló dels Distingits, tenen 

més comoditats. És un petit edifici on la planta baixa està desti-

nada als usos comuns amb molta ornamentació típica de l’èpo-

ca modernista, dobles espais amb il·luminació natural (Fig. 8) 

i una sala de música on s’hi feien concerts els caps de setma-

na. A la primera i segona planta se situen les habitacions dels 

residents a les quals s’accedeix a partir d’unes galeries amb 

finestres al jardí, actuant com a passadissos, que tenen la pos-

sibilitat de ser obertes i es transformen en terrasses. La tercera 

planta està destinada a les instal·lacions de serveis.

La decoració i detall dels interiors presenta elements amb al·le-

gories a la curació dels malalts amb elements propis del Mo-

dernisme, com formes vegetals i animals.

Les façanes de maó vist, estaven cuidades al mínim detall, 

combinant diferents tipus de materials i colors que enriqueixen 

el conjunt, amb treball artesanal dels elements decoratius en 

pedra (Fig. 9).

Figura 5. Vidreres.

Figura 6. Nucli d’escales.

Figura 7. Pati.

Figura 8. Interior del Pavelló dels Distingits.

Figura 9. Materialitats de la façana principal.
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Son espais que presenten una gran domesticitat dels espais 

sanitaris, amb l’objectiu que el malalt se senti com a casa amb 

l’única diferència de poder gaudir d’atenció mèdica durant tot 

el dia i petites modificacions dels elements que componen l’es-

pai per tal d’evitar situacions de perill.

Aquest hospital és una evidència clara de com l’arquitecte és 

conscient de la repercussió que té l’arquitectura en els malalts 

que hi viuen durant llargs períodes de temps en aquests es-

pais sanitaris, assegurant una bona higiene i confort.
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Figura 10. Planta i secció comparativa de les diferents tipolo-
gies al llarg de la història sanitària.

HISTÒRIA I EVOLUCIÓ TIPOLÒGICA DELS HOSPITALS

Edat Mitjana Edat Moderna Model Nightinhale Edat Contemporània
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