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El Pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant és una edificació aïllada exempta de qualsevol edificació adjacent. 

El projecte preveu una modificació de la distribució interior, una actualització dels tancaments exteriors però man-

tenint-ne l’aspecte compositiu i el material i color de les fusteries, i la renovació de la totalitat de les instal·lacions, a 

fi i efecte de poder destinar l’espai a polítiques actives d’ocupació per al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Els orígens del Pavelló B es remunten a la consolidació de l’antic Sanatori Antituberculós de Santa Coloma de Gra-

menet, creat el 23 d’abril de 1917 a la masia La Torre Roja (avui ja inexistent), situada a Santa Coloma de Gramenet. 

Posteriorment els fundadors i l’ens gestor del sanatori van mobilitzar la societat civil de Barcelona, que va finançar el 

pavelló de dones (pavelló A), inaugurat el 1922. Poc després, van aconseguir fons per construir el pavelló d’homes 

(pavelló B), que va començar a funcionar el 1930. L’Hospital va anar consolidant el seu prestigi tècnic i va esdevenir 

un dels centres més avançats d’Europa en el tractament de la tuberculosi.

Des d’aquesta data, el conjunt hospitalari va anar adaptant-se al pas del temps, aconseguint un concert amb la 

Seguretat Social el 1972, fita que va canviar el rumb del centre; reconvertint-se en Hospital General a partir del 1978, 

creixent constantment, amb la modernització i ampliació progressiva de les instal•lacions i dels serveis i especia-

litats; convertint-se el 1997 en hospital docent associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 

aconseguint l’abril de 2004 l’acreditació per formar residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Medicina 

Interna, etc.

Les obres del Nou Hospital es van iniciar l’octubre de 2002 en un terreny adjacent al centre, i el mes de juny de 2007 

es va realitzar el trasllat definitiu al Nou Hospital.

Des d’aleshores, ambdós pavellons, i concretament el Pavelló B, han anat entrant  en desús fins arribar als nostres 

dies.

Així doncs, el Pavelló B és un antic edifici sanitari aïllat, actualment en desús des de fa anys, de planta baixa i tres 

plantes pis, ubicat en el sector est del recinte de l’antic hospital, disposant el seu volum edificat en direcció Nord-

Sud. Simètric al seu origen, ha arribat als nostres temps sense l’ala nord donant la sensació d’edifici inacabat.

El Pavelló B va ser construït l’any 1929 com a edifici per a homes, ampliació del dispensari antituberculós de l’Asso-

ciació de l’Esperit Sant. Es tracatva originàriament d’un edifici en forma de U que facilitava l’entrada de llum a totes 

les zones. Disposava d’un soterrani, planta baixa i tres plantes pis amb pati central que proporcionaven cabuda per 

a 250 persones. L’edifici estava preparat per a separar, en planta baixa, els magatzems, els dispensaris, les sales 

necròpsiles i el dipòsit de cadàvers. El 1960 va patir reformes que, en el seu cas, no van suposar uns canvis tan 

substancials com al Pavelló A per a dones.

Les façanes son de totxo manual vist amb un sòcol de paredat o també de maó vist amb línies de relleu. En conjunt, 

presenten unes obertures rectangulars ritmades sobre la llinda de les quals antigament hi havien unes finestres de 

fusta en arc. Destaquen principalment les façanes originals a Est i Sud. La façana Sud presenta un gran portal en 

arc d’accés a la planta baixa, així com la porta en arc rebaixat d’accés a la planta primera. A la façana Est apareixen 

uns merlets de coronament de la coberta i els relleus de totxo que antigament destacava sobre la base d’estuc, ja 

desapareguda.

La coberta de l’edifici és inclinada de teula àrab que s’adapta a la forma de l’edifici. Destaca el ràfec suportat per 

mòdols a la façana sud de l’edifici.

El Pavelló B gaudia d’un paviment de mosaic hidràulic i cambres per a malalts revestides de rajola de València d’un 
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nes i cobertes). Pel que fa a les façanes protegides per “Patrimoni”, el projecte proposa la restitució integral de les 

obertures originals de façana, a fi i efecte de restituir l’aspecte compositiu i formal original de les façanes protegides.

DIVISÒRIES INTERIORS VERTICALS. El projecte preveu l’enderroc de tota la tabiqueria interior actual i aixecar els 

nous envans interiors amb supermaó de 500x200x70 mm. on sigui necessari, i per la resta emprar mampares vidri-

ades transparents o translúcides.

CELS RASOS. El projecte proposa quatre tipus de “cels rasos”, que es detallen a continuació.

La primera tipologia es correspondria amb la absència de cel ras. Es pintaran les parets des de cota de de paviment 

fins l’aresta del dintell de les obertures de la façana est, amb pintura plàstica de color clar. La resta fins al forjat su-

perior (incloent-hi aquest) es pintarà amb pintura  plàstica de color gris fosc. A partir de la cota de dinetlls en amunt  

serà per on discorrin les safates reixades d’acer galvanitzat en calent,  suspeses dels forjats superiors, i a través de 

les quals s’hi passarà el cablejat  elèctric, de telecomunicacions, etc. I per aquesta franja entre els dintells i el forjat 

superior serà per on discorreran també els conductes de climatització, fontaneria, etc. Les lluminàries es penjaran 

del forjat superior, i la seva bombeta es trobarà just per sota de la cota de dintells. Les estances que disposaràn 

d’aquesta composició seràn les més àmplies, com per exemple l’aula de maquinària, els magatzems, algun taller 

gran i potser l’aula d’informàtica.

Com a segona tipologia es proposa un cel ras a base de reixeta metàl·lica o de lama metàl·lica, clipada sobre perfils 

metàl·lics, i penjada del forjat superior mitjançant una estructura primària amb varetes roscades.  En aquest cas, 

l’objectiu és que la separació entre lames o la densitat de reixeta sigui prou permeable com per “intuir” les  instal·la-

cions que discorren entre el cel ras i el forjat superior. Les estances que gaudirien d’aquest cel ras serien les recep-

cions, les zones de pas, els pools de personal tècnic i administratiu, l’aula polivalent, la sala per als treballadors, la 

resta de tallers i potser l’aula d’informàtica.

I finalment, la tercera tipologia de cel ras seria registrable, de plaques d’acer prelacat amb nucli de llana mineral, 

amb absorció acústica, col·locat amb estructura oculta d’acer galvanitzat fixaada al sostre mitjançant varetes de 

suspensió, i amb perfils secundaris col·locats formant retícula. Les estances que gaudirien d’aquest cel ras serien 

les aules, les sales de reunions, de tutories, i de docència, els despatxos, la biblioteca i els serveis (aquests darrers 

no faria falta que portessin nucli de llana mineral).

PAVIMENTS. Es plantegen dos tipus d’intervencions pels paviments, que es descriuen a continuació.

Per un costat, la neteja, el rejuntat i pintat del terratzo actual amb una pintura de resines epoxídiques, mitjançant una 

capa d’imprimació fixadora, i dues d’acabat llis, per a les plantes baixa i primera.

I per altra banda, la reparació parcial, neteja, rejuntat, i pintat del paviment hidràulic actual en les plantes segona i 

tercera amb una pintura de resines epoxídiques, mitjançant la capa d’imprimació fixadora, i dues d’acabat llis.

REVESTIMENTS. Als paraments verticals interiors que actualment estan enrajolats, es planteja l’arrencat de la rajola 

ceràmica i l’enguixat reglejat i acabat lliscat per posteriorment ésser pintat.

Posteriorment, es preveu l’aplacat dels paraments verticals dels serveis amb peça ceràmica vitrificada blanca mate 

de 10x10 cm.

Es preveu pintar els paraments verticals interiors (que no siguin mampares vidriades ni dels serveis) amb una capa 

segelladora i dues d’acabat de pintura plàstica amb acabat llis. Però com ja s’ha especificat en l’anterior apartat de 

metre d’alçada. Actualment, el paviment de mosaic hidràulic només es conserva en les plantes segona i tercera. En 

les plantes baixa i primera, a dia d’avui el paviment és a base de peces de terratzo.

Tal i com estableix Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, aquest Pavelló B es troba 

protegit a nivell volumètric i de l’entorn amb la categoria BCIL. Concretament, es protegeixen el volum del cos prin-

cipal, la forma i coronament de la coberta, la formalització de les façanes Est i Sud, les escales exteriors originals i 

l’estructura portant de la planta baixa.

Així doncs, amb tot l’exposat, tenint en compte l’any de construcció de l’edificació original, i l’insuficient manteniment 

del que ha gaudit, era necessari conèixer l’estat de conservació actual dels elements constructius resistents de 

l’edifici, i s’ha dut a terme un estudi de l’estat actual de la seva estructura. D’aquest estudi se’n desprèn   el “Informe 

Tècnic per la definició de l’estat actual de l’estructura del pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant”, la síntesi del 

qual s’exposa en l’annex de les pàgines 7 i 8 del present document.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ

El projecte bàsic primerament planteja el sanejat, reparació i “posta al dia” de la envolvent de l’edificació (façanes i 

cobertes). Proposa la substitució dels envidraments de les fusteries que no es troben en les façanes protegides pa-

trimonialment. Pel que fa a les façanes protegides, el projecte proposa la restitució integral de l’aspecte compositiu 

i formal original de les façanes protegides.

Addicionalment, es projecta una actuació modificant les distribucions interiors de cadascuna de les plantes de 

l’edifici, amb l’objectiu de racionalitzar-ne els espais i adaptar-los als requeriments per poder-hi encabir operacions 

i polítiques actives d’ocupació de Santa Coloma de Gramenet, tot proposant canvis en els  materials d’acabats en 

paviments, paraments verticals interiors i falsos sostres.

De forma somera, aquesta racionalització pretén eliminar el major nombre d’obstacles visuals entremitjos interiors 

per acabar gaudint d’estances més confortables i d’espais el més diàfans possibles.

La majoria de les divisòries interiors seràn amb mampares envidrades transparents o translúcides, depenent de la 

activitat que es porti a terme en cadascuna de les estances interiors.

Aquest projecte realitza una proposta arquitectònica per donar resposta als requeriments dels espais plantejats per 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet mitjançant el seu ens de Promoció Econòmica i Ocupacional, GrameIm-

puls, S.A.

De forma genèrica aquests espais es podrien sintetitzar en aules (de gestió i/o de taller), d’informàtica, de maqui-

nària, polivalent, tallers, magatzems, sales de reunions, de tutories, de docència, per als treballadors, desaptxos, 

biblioteca, pools de personal tècnic i administratiu, serveis i recepcions.

Es plantegen totes les instal·lacions noves (electricitat, telecomunicacions, fonatneria, sanejament, climatització, gas 

i fumisteria).

CRITERIS CONSTRUCTIUS I D’INSTAL·LACIONS

COBERTES. Es proposa el sanejat, reparació (reposició de teules, impermeabilització, etc.) i posta al dia de les 

vessants de les cobertes i també de les cobertes planes.

TANCAMENTS VERTICALS. Es proposa el sanejat, reparació i “posta al dia” de la envolvent de l’edificació (faça-

4 5



cels rasos, el color de la pintura de la cara inferior del forjat superior i de les parets des del forjat superior fins els din-

tells de les obertures, es preveu que sigui ben fosca; i el pintat de la resta de parets es contempla d’un color molt clar.

TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS. Es proposen portes batents convencionals per als serveis. Per la ma-

joria de dependències, s’hi accedirà mitjançant portes batents vidriades de la mateixa tipologia / marca / model que 

les mampares vidriades.

FUSTERIES EXTERIORS. A les façanes  que no es troben protegides per “Patrimoni”, el projecte proposa substituir 

tots els actuals envidraments de les fusteries de façana, actualment de fusta, per uns de convencionals dobles “tipus 

Climalit” o similar, amb cambra d’aire enmig.

Pel que fa a les façanes protegides per “Patrimoni”, el projecte proposa la substitució íntegra de les fusteries per 

unes de noves, amb envidraments amb cambra d’aire en mig també.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE TELECOMUNICACIONS. Es preveu la renovació de totes dues instal·lacions inte-

riors, adaptant-les a les normatives actuals. Els circuits aniran amagats pels cels rasos i envans, o per les safates 

reixades d’acer galvanitzat en calent, suspeses dels forjats superiors.

INSTAL·LACIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA. Es preveu la renovació de tota la instal·lació interior, adaptant-la a la 

normativa actual, amb conductes de polipropilè. Els circuits aniran amagats pels cels rasos, en les parts altes dels 

paraments verticals o en les cares inferiors dels forjats superiors si no hi ha cel ras, o pels envans, i en aquests últims 

les regates seran només verticals.

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. Tota la nova instal·lació que es faci s’adequarà i embocarà als desaigües i bai-

xants actuals, mitjançant conductes de PVC rígid i flexible, sempre donant compliment a les normatives vigents.

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. El projecte preveu la climatització per aire condicionat amb sistema INVER-

TER de bomba de calor, mitjançant dues modalitats. Una per climatitzar els espais més grans amb més volum a 

climatitzar (aules de maquinària en planta baixa, aularis, zones de pas, etc.) amb conductes helicoïdals circulars, 

principal i secundari, de planxa d’acer galvanitzat, unió amb brida extensible cargolada, muntats superficialment, 

protegits amb coquilla amb llana de vidre en el seu interior, d’altes prestacions tèrmiques, contra incendis i barrera 

de vapor, que discorreran entre el fals sostre i el forjat superior o vistos per damunt de la cota de dintells. I una altra 

modalitat,per als espais més reduïts amb un volum a climatitzar més petit (despatxos, sales de reunions, etc.) i que 

cadscun d’ells sol·liciti requeriments climàtics diferents, amb unitats interiors tipus “cassette” encastats en els falsos 

sostres de cadascuna de les estances.

INSTAL·LACIÓ DE GAS I FUMISTERIA. El projecte planteja la renovació de tota la instal·lació interior de fumisteria, 

adaptant-la a la normativa actual, mitjançant extractors d’aire industrial (ventiladors helicoïdals) d’accionament elèc-

tric amb reixa de ventilació normalitzada enrasada a mur de façana per l’aula de maquinària, i extractors d’aire de 

format domèstic (ventiladors helicoïdals) d’accionament elèctric i conducte circular de PVC amb  reixeta de ventila-

ció normalitzada enrasada a mur de façana per la ventilació dels serveis.

A curt termini no es contempla la possibilitat d’utilitzar alguna  xarxa de gas.

ANNEX:

“INFORME TÈCNIC PER LA DEFINICIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ESTRUCTURA DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC 

HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT, PER A UN CENTRE DE POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIO PER AL MUNICIPI 

DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.”.

De l’anàlisi de les patologies observades i dels estudis, assaigs, anàlisi i comprovacions realitzats a l’informe, es 

pot concloure el que a continuació s’indica:

1. Respecte a les lesions per oxidació dels materials metàl·lics es recomana una neteja i protecció 

de la totalitat de les biguetes. En els casos que el procés d’oxidació ja ha iniciat l’exfoliació del perfil 

amb la seva pèrdua de secció resistent, es recomana la substitució funcional o parcial del mateix 

segons els grau de deteriorament.

2. Respecte als recolzaments de les biguetes metàl·liques directament sobre el mur de fabrica, en 

els casos que no s’ha iniciat el procés d’oxidació no comporta cap tipus de problema, al iniciar-se 

l’oxidació i l’augment de volum, al tractar-se d’un element confinat i sense cap element de transició 

de carregues trenca el recolzament, es recomana l’execució de daus de formigó sota dels ele-

ments que es repararan.

3. Respecte a la degradació dels materials es recomana l’aplicació d’una imprimació de protecció.

4. Respecte a les filtracions d’aigua la recomanació es substituir els elements de teula trencats 

o esquerdats de la coberta a la zona de les encavallades, a la zona de coberta plana la retirada 

dels elements d’impermeabilització obsolets i refer d’impermeabilització i col·locació d’un acabat 

ceràmic o similar. Substitució de tots els baixants d’uralita per baixants de PVC.

5. Respecte a les empentes horitzontals de la coberta es recomana la execució d’un lligat interior 

mitjançant perfileria metàl·lica de les cantonades per tal de minimitzar els efectes.

6. Amb aquest resultat podem concloure que els forjats en conjunt poden suportar una sobrecar-

rega d’us de 200 Kg/m2. Contant amb la normativa de Rehabilitació, en cas de tenir que complir 

amb el CTE es tindria que reforçar el tram de biguetes metàl·liques IPN 160.

7. Al estar la biguetes de formigó totalment carbonatades amb el perill d’oxidació de les armadures 

es tindrà que realitzar un tractament anticarbonatació a tots els forjats amb biguetes de formigó.

8. El forjat de la nau central de biguetes IPN-160, es troba al seu límit de deformació, si fos neces-

sari un canvi d’us, haurà de complir la normativa vigent, i podria ser necessari un reforç d’aquestes 

biguetes, segons el ús final.
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L’estructura metàl·lica calculada a la època en que es va construir l’edifici solsament es dimen-

sionava a tensió i no a deformació, fet evidenciat a les comprovacions anteriorment fetes, ja que 

a tensió els elements van molt sobrats però en quant a deformació estem al límit de fletxa L/300 

permès per la normativa de rehabilitació amb deformacions per sobre del 1 cm.
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pools de personal tècnic

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem

rec 2

wc 1

sdad

dg
reu 2 m 150 (15)

dd

p

tr
maq maq maq maq

p
wc 2

wc 2

m 150 (63)

m 150 (72)

recepció

serveis

pool d'administració

despatxos

sala de docència

pools de personal tècnic

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem

llegenda
codi espai superfície (m²)

rec 2 recepció d'Ateneu de Fabriació 21,72

serveis 34,96

wc 1 serveis de GrameImpuls 13,39

wc 2 serveis d'Ateneu de Fabriació 21,57

ad pool d'administració 41,50

despatxos 36,63

dd despatx de Direcció 19,64

dg despatx de Gestió 16,99

sd sala de docència 21,69

tr pool de tècnics de recolzament d'Ateneu de Fabricació 13,97

maq aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació 95,66

p aula polivalent 68,35

reu 2 sala de reunions d'Ateneu de Fabricació 20,46

m 150 magatzem de 150 m² 156,03

zones de pas 131,17

comunicacions verticals 62,52

704,65

865,89

quadre de superfícies útils en planta baixa

total superfície útil en planta baixa

total superfície construïda en planta baixa

codi espai superfície (m²)

rec 1 recepció de Grameimpuls 24,63

wc 1 serveis de GrameImpuls 13,77

reu 1 sala de reunions de GrameImpuls 19,95

b biblioteca / aula d'estudi 41,86

st sala per treballdors 28,13

sales de tutoria 48,36

tut 1 sala de tutoria 1 12,08

tut 2 sala de tutoria 2 12,08

tut 3 sala de tutoria 3 12,23

tut 4 sala de tutoria 4 11,98

i aula d'informàtica 119,40

a 45 aula de 45 m² 44,66

t 90 taller de 90 m² 90,45

espai a doble alçada 98,62

zones de pas 115,16

comunicacions verticals 60,14

705,13

798,32

quadre de superfícies útils en planta primera

total superfície útil en planta primera

total superfície construïda en planta primera

recepció

serveis

pool d'administració

despatxos

sala de docència

pools de personal tècnic

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem

llegenda

wc 1

rec 1b

st tut 1 tut 2 tut 3 tut 4

reu 1

ia 45 i t 90 (50)

t 90 (40)

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem
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codi espai superfície (m²)

wc 1 serveis de GrameImpuls 13,77

to pool de tècnics d'orientació de GrameImpuls 24,78

aulari 200,06

a 45 aula de 45 m² 46,26

a 45 aula de 45 m² 43,81

a 50 aula de 50 m² 49,88

a 60 aula de 60 m² 60,12

t 250 taller de 250 m² 250,07

magatzems 48,46

m 20 magatzem de 20 m² 24,20

m 20 magatzem de 20 m² 24,25

zones de pas 113,55

comunicacions verticals 60,10

710,78

798,32

quadre de superfícies útils en planta segona

total superfície útil en planta segona

total superfície construïda en planta segona

recepció

serveis

pool d'administració

despatxos

sala de docència

pools de personal tècnic

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem

llegenda

wc 1

toa 45

a 45 m 20 m 20

a 50a 60 t 250

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem

codi espai superfície (m²)

wc 1 serveis de GrameImpuls 13,77

to pool de tècnics d'orientació de GrameImpuls 24,78

reu 1 sala de reunions de GrameImpuls 24,20

aulari 309,00

a 30 aula de 30 m² 30,07

a 30 aula de 30 m² 30,00

a 30 aula de 30 m² 30,00

a 30 aula de 30 m² 30,00

a 30 aula de 30 m² 30,00

a 45 aula de 45 m² 45,00

a 50 aula de 50 m² 53,39

a 60 aula de 60 m² 60,53

tallers 90,00

t 40 taller de 40 m² 40,00

t 50 taller de 50 m² 50,00

m 20 magatzem de 20 m² 24,25

zones de pas 160,16

comunicacions verticals 60,10

706,26

798,32

quadre de superfícies útils en planta tercera

total superfície útil en planta tercera

total superfície construïda en planta tercera

recepció

serveis

pool d'administració

despatxos

sala de docència

pools de personal tècnic

aula de maquinària d'Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem

llegenda

wc 1

toa 60

a 30 m 20 m 20

a 30 a 30 a 30

t 40

a 30 a 50a 45

t 50

aula de maquinària d Ateneu de Fabricació

aula polivalent

sala de reunions

biblioteca / aula d'estudi

sala per treballdors

sala de tutoria

aula d'informàtica

aula

taller

magatzem
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Edifi ci Besòs
Carrer Olímpic, s/n planta 2
(Cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)
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