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La nova Clínica Girona triplicarà 
l’espai actual i dignificarà 
l’entrada sud a la ciutat

“Guanyarem en serveis a les persones i 
avançarem cap a la medicina del futur, amb 
pocs dies d’estada a la clínica i diagnòstics 
més eficients”, afirma el gerent, Carles 
Espígol

Les obres de construcció de la 
nova Clínica Girona avancen a 
bon ritme. Són unes obres que 
permetran triplicar l’espai actual de 
la clínica i dignificar l’entrada sud a 
la ciutat. “Guanyarem en serveis a 
les persones i avançarem cap a la 
medicina del futur, amb pocs dies 
d’estada a la clínica i diagnòstics 
més eficients», afirma Carles 
Espígol, gerent de Clínica Girona. 
Els treballs han de durar 26 mesos, 
fins a principis de 2021. La clínica, 
a més, deixarà enllestida tota la 
urbanització del sector. El cost 
global del projecte –construcció de 
l’edifici i urbanització de l’entorn– 
ascendirà a entre 60 i 62 milions 
d’euros.

Si l’any 1934 la Clínica Girona 
obria portes a la societat gironina 
de l’època i deixava tothom 
meravellat per la seva modernitat 
(amb ascensor i lavabos dins 
les habitacions, coses molt 
innovadores en aquells temps), 
d’aquí a poc, quan obri portes la 

nova seu el 2021, Girona tornarà 
a reviure aquella imatge, amb un 
centre hospitalari molt modern, 
d’accessibilitat universal, equipat 
amb la darrera tecnologia mèdica, 
amb quiròfans intel·ligents i 
la utilització d’uns materials 
innovadors especialment concebuts 
per oferir un espai saludable: “Un 
edifici que cura”.

El febrer de 2018, durant la visita 
d’inici a les obres d’enderrocament 
de les naus industrials del solar, 
el gerent de Clínica Girona, Carles 
Espígol, acompanyat de l’alcaldessa, 
Marta Madrenas, el regidor 
d’Urbanisme, Joan Josep Alcalà, 
i la regidora de dinamització del 
territori, igualtat i drets socials, Eva 
Palau, va explicar a gran trets com 
serà la nova Clínica Girona: “Estem 
molt contents de poder finalment 
començar les obres de la nova 
clínica, un centre hospitalari molt 
modern, que comptarà amb vuit 
quiròfans d’alta definició, tres sales 
de part i tres per a endoscòpies”. En 
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paral·lel, també s’impulsaran l’àrea 
d’hospital de dia, l’àrea d’oncologia 
i la de medicina del dolor, amb 
vint boxs individuals i una sala de 
cirurgia menor ambulatòria”.

Es potenciarà 
la cirurgia 
major 
ambulatòria

Segons explica el gerent, malgrat 
que el nombre d’habitacions no 
creixerà gaire –es passarà de 
114 a 120–, aquestes seran totes 
individuals i més grans que les 
actuals. “L’objectiu –diu Carles 
Espígol– és poder potenciar 
especialment la cirurgia major 
ambulatòria i l’àrea quirúrgica, 
així com la part de cardiologia, 
oncologia i la de diagnòstic per la 
imatge”. La nova clínica disposarà 
de serveis d’urgències, diàlisi, 
un servei de diagnosi per la 
imatge exemplar, amb setze sales 
d’imatge, consultes externes de 
totes les especialitats, fecundació 
assistida, anatomia patològica, 

rehabilitació, laboratoris, quiròfans, 
bloc obstètric, hospital de dia, 
angiografia, endoscòpia, UCI i 
unitats d’hospitalització, així com de 
tots els serveis generals necessaris 
per al funcionament de la clínica 
com farmàcia, cuina, neteja, 
esterilització, magatzems, sala 
d’actes, restaurant, bar cafeteria, 
despatxos per al personal, un 
aparcament als soterranis amb 250 
places, etc.

La Clínica Girona:
del passat 1934 al futur 
2021

Clínica Girona va ser la primera 
clínica particular que es va posar 
en funcionament a la ciutat de 
Girona, en una època, la dels anys 
30, en què només existia l’Hospital 
Provincial de Santa Caterina i 
que presentava un panorama 
de la ciutat, des del punt de vista 
sanitari, desolador, ja que encara 
s’arrossegaven algunes de les 
grans epidèmies de finals del 
segle XIX: la tuberculosi, la sífilis 
o les febres tifoides (conegudes 
popularment com el “tifus”). La 

major part dels habitatges de la 
ciutat no disposaven de cambra de 
bany i com a molt tenien alguna 
petita comuna. Era una època molt 
diferent de l’actual: aleshores eren 
els metges els que anaven a visitar 
els pacients a casa, i quan havien 
de fer alguna intervenció quirúrgica 
la feien a les sales de cures de les 
seves consultes particulars.

L’obertura de la Clínica Girona, 
per part del doctor Francesc Coll i 
Turbau, el 15 de març de 1934, va 
causar un gran impacte a la ciutat. 
Va ser projectada per l’arquitecte 
Rafel Masó, amic personal del doctor 
Coll. Era una edificació blanca, polida 
i “amb lavabos a les habitacions”!, 
cosa que despertava molt d’interès 
i admiració entre la ciutadania. 
“Quina cosa més moderna!”, era 
el comentari més generalitzat 
de l’època, segons els cronistes. 
Us apuntem només un detall del 
fundador: el doctor Coll i Turbau va 
morir el 1936, als quaranta-nou anys 
d’edat, víctima d’una pneumònia 
vírica que es va encomanar d’uns 
malalts de tifus exantemàtic, als 
quals va visitar essent conscient, com 
a metge, dels riscos que comportava 
aquella atenció. El fundador de 
Clínica Girona va exercir la medicina 
durant vint-i-cinc anys i la va practicar 
fins als darrers dies de la seva vida. 
Va ser un home compromès amb la 
salut de les gironines i dels gironins 
i amb la seva ciutat, de la qual va ser 
alcalde tres vegades, en diferents 
períodes.

El gerent de Clínica Girona, Carles Espígol, amb l’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas, durant la visita d’inici d’obres el febrer de 2018

Retrat del fundador, el Dr. Francesc Coll i Turbau. El retrat pertany al COMG
Fons Documental del Col·legi Oficial de Metges de Girona
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La Clínica Girona ha estat sempre 
al mateix lloc. L’any 1934 ocupava 
un petit xalet als descampats 
de “fora muralla”, en un carrer, 
encara no urbanitzat, que es 
coneixia llavors amb el nom de 
Pare Claret i que més tard va 
passar a anomenar-se de Joan 
Maragall.  L’esclat de la Guerra 
Civil espanyola, el 1936, va suposar 
el primer gran entrebanc per a la 
institució, com ho va ser també 
per a la societat catalana. Tot es 
va paralitzar i durant els anys de 
guerra i, després, durant 
la immediata postguerra, 
la gent només pensava 
en sobreviure. Com que 
el doctor Coll va morir el 
mateix any 1936, va ser 
la seva vídua, la senyora 
Manolita Carreras, qui va 
agafar les regnes de la 
clínica i la va tirar endavant, 
juntament amb els altres 
metges accionistes. Passats 

els primers anys de crisi, d’extrema 
duresa en la vida quotidiana, 
als anys 1940 es va ampliar el 
nombre de llits per col·laborar 
amb el recentment creat Seguro 
Obligatorio de Enfermedad 
(SOE), col·laboració que va durar 
fins a l’any 1956, quan va entrar 
en funcionament la Residència 
Sanitària Álvarez de Castro (avui 
dia Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta).

1

2

1. Imatge de la primera Clínica 
Girona, el 1934

Fons Documental de Clínica 
Girona

2. L’arquitecte Rafael Masó, 
autor de la primera Clínica 
Girona Fotografia: AHCOAC, 

Arxiu Històric del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – 

Demarcació de Girona) i els 
plànols originals

9



Una dècada d’obres:
dels 60 als 70

Després vindrien 
anys d’ampliació, 
d’obres, de 
moltes obres, i de 
modernització i 
adaptació als nous 
temps i a noves 
tècniques. L’any 
1961, el director de 
la clínica –el farmacèutic 
Ignasi Puig Salellas– va presentar 
una sol·licitud de llicència d’obres 
a l’ajuntament. Començava així un 
procés constructiu que s’allargaria 
una dècada i que suposaria un 
canvi radical en la fesomia del 
centre sanitari. El responsable 
tècnic d’aquest projecte va ser 
l’arquitecte Joan Maria de Ribot 
i de Balle, que durant els anys 
seixanta també es va ocupar de la 
rehabilitació de la Fontana d’Or. 
El que havia començat com una 
reforma d’ampliació es va acabar 
convertint, després d’una dècada 
d’obres, en un edifici de més de set 

plantes, deixant per al record i la 
història la construcció dissenyada 
per l’arquitecte Rafael Masó 
Valentí. Com a testimoni de la 
seva existència només van quedar 
alguns carreus originals al voltant 
de la porta principal de la façana, 
que actualment encara es poden 
observar.

La incorporació de nous 
professionals altament qualificats 
i de noves tecnologies ha estat la 
constant de les darreres dècades. 
Clínica Girona ha anat obrint nous 
serveis, any rere any, a partir de les 
demandes de la població gironina, 

Plànols i obres d’ampliació 
de la clínica als anys 60 
(Fotografia: Fons Narcís Sans. 
CRDI -Centre de Recerca i Difusió 
de la Imatge de l’Ajuntament de 
Girona-
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una població d’un món cada dia 
més global. L’any 1974 la clínica 
posava en funcionament el primer 
centre de diàlisi de les comarques 
de Girona, i durant totes aquestes 
dècades va anar renovant convenis 
de col·laboració amb la sanitat 
pública, que es van oficialitzar 
de manera permanent amb 
l’adscripció del centre a la Xarxa 
Sanitària d’Utilitat Pública (XHUP, 
actualment Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya, 
SISCAT), des del mateix moment 
que es va crear l’estiu de 1985. 

Aposta per les noves 
tecnologies

En una clara aposta per les noves 
tecnologies i per anar incorporant 
els canvis que revolucionen la 
pràctica de la medicina, Clínica 
Girona ha anat posant en 

funcionament serveis altament 
especialitzats, com ara l’anatomia 
patològica, el diagnòstic prenatal, 
la reproducció humana (fecundació 
in vitro), l’estudi dels trastorns de 
la son (polisomnografia), etc., i ha 
potenciat l’activitat assistencial del 
centre introduint noves modalitats 
de cirurgia laparoscòpica i 
incrementant també la cirurgia 
major ambulatòria, i tot això gràcies 
al suport que donen al centre 
serveis propis permanents com 
la UVI, el servei d’urgències, el de 
radiologia o el laboratori d’anàlisis 
clíniques.

A la dècada dels vuitanta Clínica 
Girona va remodelar i ampliar la 
seva àrea quirúrgica, va passar 
a disposar de set quiròfans i va 
posar en funcionament la Unitat 
de Vigilància Intensiva. A principis 
dels noranta es va muntar un 
escàner (TAC) que va suposar un 

important avenç tecnològic en 
el diagnòstic per la imatge. L’any 
1997 Clínica Girona obria el primer 
servei de ressonància magnètica 
de les comarques gironines, i el 
2001 entrava amb força al nou 
segle XXI quan implantava de 
manera pionera a les comarques 
el primer servei de medicina 
nuclear. L’any 2009 s’obria un nou 
servei d’hemodinàmica cardíaca, 
altament especialitzat, amb una 
Unitat d’Arítmies i Electrofisiologia 
en què es van realitzar les primeres 
ablacions amb radiofreqüència de 
les comarques gironines. També el 
2009, any de la celebració del 75è 
aniversari de la clínica, va entrar 
en funcionament un aparell de 
ressonància vertical, que és únic 
a les comarques gironines. L’any 
2012 a la Unitat de Reproducció 
Humana va posar en marxa el 
primer embryoscop a Girona, amb el 
qual s’augmentà fins a un 10% l’èxit 

Imatges dels anys 70:
La sala de “nius”. L’any 1974 la clínica 

posava en funcionament el primer 
centre de diàlisi de les comarques 

de Girona
Fons documental de Clínica Girona
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dels tractaments de fecundació 
in vitro. Aquest mateix any 2012 
el Servei de Medicina Nuclear 
va estrenar un nou equip híbrid 
SPECT-CT, l’únic en funcionament 
aleshores a Girona i comarques. 
Amb aquest nou aparell de darrera 
generació es millorava notablement 
el diagnòstic de certes patologies, 
fonamentalment la patologia 
osteoarticular (fractures ocultes, 
patologia reumàtica, infecciosa o 
esportiva) i la patologia tumoral.

Primer DAI de Girona, sistema 
robòtic pioner per a biòpsies 
de pròstata i primer PET/TC de 
Girona

Dins d’aquest panorama d’innovació 
i d’incorporació de noves tècniques 
i tecnologies, el juny de 2015 la 
Unitat d’Arrítmies de la Clínica 
Girona va implantar, per primera 
vegada a la demarcació de Girona, 
un desfibril·lador automàtic cardíac 
(DAI), únic tractament eficaç per 
revertir les arrítmies. L’estiu de 
2016 Clínica Girona va obrir un 
centre de diàlisi a l’Hospital d’Olot, 
estalviant 150.000 km cada any als 
pacients de la zona. L’any 2018, 
a l’enquesta PLAENSA del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), que 
recull l’opinió dels ciutadans que 
han utilitzat els serveis sanitaris, 
Clínica Girona era destacada com 
el centre sanitari més ben valorat 
en cirurgia major ambulatòria de la 
regió sanitària de Girona i el segon 
de tota Catalunya. L’estiu de 2019 la 
Clínica Girona va ser pionera amb 
a tot l’Estat espanyol en realitzar 
biòpsies de pròstata amb sistema 
robòtic en ressonància magnètica.

L’any 1997 Clínica Girona obria el primer 
servei de ressonància magnètica de les 
comarques gironines, i el nou servei 
d’hemodinàmica cardíaca va entrar en 
funcionament el 2009. L’any 2018, a 
l’enquestes PLAENSA del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), Clínica Girona era 
destacada com el centre sanitari mes ben 
valorat en cirurgia major ambulatòria de 
la regió sanitària de Girona
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Com neix el projecte de 
la nova clínica?

La Clínica Girona és situada al 
mateix indret des de la seva 
fundació, el 1934. Amb els anys ha 
esdevingut la clínica de referència 
de les comarques gironines, la 
més gran, la més innovadora i 
la que té més volum d’activitat. 
El centre sanitari disposa d’una 
àmplia i completa cartera de 
serveis, que cobreix pràcticament 
totes les especialitats mèdiques 
i assistencials, amb més de 250 
facultatius de lliure elecció, i presta 
l’atenció sanitària en un entramat 
de sis edificis –que ocupen una 
superfície aproximada de 12.000 
metres quadrats–, interconnectats 
entre si que donen als carrers Joan 
Maragall, Bisbe Lorenzana i Juli 
Garreta.

Actualment compta amb 
una plantilla de més de 400 
treballadors, entre personal mèdic, 
sanitari, administratiu i operari. 
Tot i que la fórmula legal és la de 
societat anònima, Clínica Girona 
funciona com una cooperativa, ja 
que la societat és propietat de 165 
professionals. Són els mateixos 
metges els accionistes. L’entitat no 
ha repartit mai dividends, sinó que 
sempre es reinverteix en millorar el 
servei i l’atenció al públic. És, doncs, 
un centre mèdic adaptat als temps 
actuals, que ha incorporat grans 
professionals i l’última tecnologia, 
que ha implantat un nou model 
de qualitat (basat en l’europeu 
EFQM), i que té un clar objectiu: 
donar un servei sanitari de qualitat 
a la població de les comarques 
gironines responent a criteris 
d’eficàcia, privacitat, tracte humà 
i accessibilitat, amb vocació de 
complementarietat amb el sistema 
sanitari públic, tant en l’assistència 
integral com en els serveis de 
suport diagnòstic i terapèutic.

L’any 2000, amb l’inici del nou segle, 
es fa palès que la infraestructura 
ha quedat petita i que al centre 

de la ciutat Clínica Girona ja no 
pot créixer més. Es comença a 
plantejar, doncs, la possibilitat de 
cercar un nou lloc per una nova 
infraestructura. Aquest propòsit ja es 
reflecteix en el Pla estratègic de 2006-
2010: “Cal plantejar la substitució 
de l’equipament actual per una 
nova instal·lació més funcional i 
eficient, capaç d’afrontar els reptes 
assistencials del segle XXI”.

En principi, s’aposta per uns 
terrenys de Fornells de la Selva 
que semblen força ben situats 

per ubicar la futura instal·lació 
hospitalària, però un cop iniciats 
els tràmits, aquests s’allarguen 
tant en el temps i són tan plens 
d’entrebancs que, finalment, quan 
sorgeix la possibilitat de fer la nova 
clínica a l’entrada sud de Girona, 
s’opta per aprofitar l’oportunitat 
que representa quedar-se el 
municipi que li dona nom. L’1 de 
juny de 2014 la notícia salta als 
mitjans: la clínica Girona descarta 
Fornells i es farà a les naus de la 
carretera de Barcelona, a l’espai 
que ocupava l’antiga Citroën.

Present i futur
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De Joan Maragall a la carretera 
de Barcelona

La zona que ha d’acollir la nova 
Clínica Girona està situada a 
l’entrada sud de la ciutat de Girona, 
entre la gasolinera i l’Hipercor, al 
carrer de Barcelona, antiga N-II. 
Un espai actualment totalment 
degradat, amb naus abandonades, 
i que l’Ajuntament de la ciutat volia 
recuperar. En aquest espai es preveia 
fa anys la construcció de pisos, però 
la crisi econòmica va fer impossible 
aquesta operació urbanística i l’espai 
es va anar deteriorant. Una de les 
naus, que havia ocupat l’empresa 
automobilística Citroën, es va acabar 
enderrocant perquè estava en mal 
estat, i aquest és justament l›espai 
que ocuparà la nova Clínica Girona.

Segons Carles Espígol, gerent de 
Clínica Girona: “Atès com estava de 
deteriorada aquella entrada sud de 
Girona, aquest és un projecte que 
tant l’Ajuntament com els propis 
ciutadans de Girona s’han agafat 
com una proposta de ciutat. Canviarà 
totalment l’entrada de Girona amb 
aquest edifici emblemàtic”.

El Pla funcional:
colze a colze

Per elaborar el Pla funcional, 
el treball entre Clínica Girona i 
PMMT es fa colze a colze. Són 

innombrables les hores de treball 
esmerçades, conjuntament, en 
reunions i més reunions on s’han 
anat posant en comú tots i cada un 
dels diferents serveis i necessitats 
del centre, perquè els arquitectes 
poguessin traslladar-les al disseny 
arquitectònic de l’edifici.

“El projecte de PMMT s’adapta 
a les nostres necessitats -diu 
Carles Espígol- perquè l’hem fet 
conjuntament, segons la nostra 
manera de treballar i amb la 
seva arquitectura. Nosaltres ja 
planejàvem de fer una clínica molt 
accessible, però el clear code de 
PMMT és un dels aspectes que ens 
va impressionar, per la sensibilitat 
que ells com a arquitectes tenien 
al respecte. Nosaltres, com a 
empresa de salut, sempre hem 
estat sensibles a aquest tema, 
però per problemes estructurals 
no ho podíem aplicar. Ara sí 
podrem aplicar-ho i ho aplicarem 
al 100%: serà una clínica totalment 
accessible per a tothom. Qualsevol 
persona, encara que tingui alguna 
deficiència física, sigui la que sigui, 
podrà desplaçar-se de manera 
totalment autònoma per tots els 
racons de la nova Clínica”.

Avui dia encara hi ha molta 
gent de les comarques que 
es desplaça a Barcelona per 
temes mèdics. Aquesta nova 
Clínica, ben equipada, amb 
accessibilitat universal, amb grans 
professionals, amb dactilologia 

D’esquerra a dreta, els arquitectes Patricio Martínez i Maximià Torruella, de PMMT, juntament amb l’aparellador, Albert Pertegàs, d’AT2 
Serveis, a peu d’obra. - Els arquitectes i el gerent de la clínica comentant la maqueta del futur edifici. - Una de les reunions de treball a 
peu d’obra, en què l’arquitecte Luís Gotor explica algunes de les característiques de la nova construcció.
Fotos: Servei de Comunicació de Clínica Girona

punta, i de la manera com està 
dissenyada, farà que molta gent 
es quedi aquí. La nova clínica 
naixerà com un centre sanitari 
modern, ben comunicat i funcional 
que permetrà al Grup Clínica 
Girona encarar el segle XXI i seguir 
complint en les millors condicions 
possibles el compromís amb la 
salut que va contraure amb la 
societat gironina ara fa 86 anys.

En el Pla funcional es preveu 
facilitar la substitució de l’actual 
clínica per unes noves instal·lacions 
més modernes i funcionals per tal 
que, en poc temps, la institució 
compti amb un equipament 
assistencial nou i adequat per a la 
seva funció i orientació de mercat, 
amb projecció de futur, i que li 
permeti atendre de manera eficient 
la demanda present i futura.

Alguns dels objectius principals 
descrits en el Pla funcional són:

> La recerca d’una millora contínua 
de la satisfacció dels clients a 
través de l’oferta d’uns serveis 
del màxim nivell i qualitat, i 
també l’orientació de l’activitat 
assistencial cap a la prestació 
de serveis més innovadors i que 
aportin més valor afegit.

> La cura integral de salut de les 
persones amb una alta capacitat 
resolutiva, treball interdisciplinari 
i implementació tecnològica d’alt 
nivell.
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de facto qualsevol tipus de 
vibració. Serà aquest un dels trets 
diferencials de la construcció.

La clínica té dos accessos principals 
per als vianants. Tots dos estan 
col·locats al carrer de Barcelona, 
un a la part nord i l’altre a la part 
sud. A la part sud, a més, trobem 
l’accés directe a l’àrea d’urgències. 
Per als vehicles l’edifici té un accés 
a la part posterior que, per mitjà 
d’una rampa, baixarà fins al segon 
soterrani, que és on hi ha el moll de 
càrrega i descàrrega i l’aparcament. 

Un gran bulevard

Ateses les diferències d’ús i de 
necessitats, els espais de circulació 
d’usuaris i de treballadors se 
separen físicament. La circulació de 
públic es col·locarà paral·lelament 
al carrer de Barcelona, mentre que 
la tècnica estarà situada a la part de 
darrere, paral·lela a la via de tren. 
D’aquesta manera la part pública 
podrà establir una relació alhora 
visual i funcional amb la vida del 
carrer de Barcelona, una funció que 
es potenciarà a través d’un gran 
bulevard tant interior com exterior 
per a la circulació de persones.

Sobre aquests passadissos 
es col·locaran els nuclis de 
comunicació vertical. Aquest 

> L’enfortiment de la marca 
i l’atracció i retenció de 
professionals punters a 
través de la construcció d’una 
infraestructura emblemàtica i de 
referència a Girona.

Com serà la futura 
Clínica Girona

Com serà la futura Clínica Girona? 
Serà un centre sanitari innovador, 
eficient, saludable, accessible i 
sostenible.

Innovador en disseny d’espais, 
que seran polivalents, i en 
materials, que seran asèptics i 
generadors de salut. Eficient en 
la mobilitat de pacients, personal i 
subministraments. Saludable, amb 
llum natural pertot i patis interiors 
per millorar la confortabilitat. 
Accessible universalment, ja 
que qualsevol persona amb 
minusvalidesa podrà accedir sense 
barreres a tot arreu. I sostenible, 
perquè s’ha dissenyat per garantir 
l’estalvi energètic i econòmic.

Es tracta d’un edifici amb tres 
soterranis i vuit plantes sobre 
rasant, amb un volum compacte 
que respon als condicionants 
urbanístics i que inclou patis 
per il·luminar el màxim nombre 
possible d’espais interiors. 
L’edifici s’estructura de manera 
estrictament funcional i de manera 
vertical, degut a la morfologia de 
la parcel·la, que està situada entre 
la carretera de Barcelona i les vies 
del tren. Aquesta proximitat amb el 
tren convencional i la línia del tren 
d’alta velocitat ha fet que, després 
dels estudis pertinents, s’apliquin 
a tota l’edificació un seguit 
d’amortiments que eliminaran 

nuclis també es divideixen en 
espais públic i tècnic. A la part 
pública es col·locaran quatre 
ascensors, mentre que la part 
tècnica tindrà cinc muntacàrregues 
que permetran el transport 
de llits d’hospitalització. Degut 
al fet que la part que dona al 
carrer de Barcelona és més alta, 
els ascensors, tant públics com 
tècnics, hauran d’estar els primers 
18 metres davant del carrer de 
Barcelona.

Pel que fa a la imatge, el criteri 
de Clínica Girona continua sent 
portar la funcionalitat al primer 
pla. La millor finestra per a tots els 
espais d’un hospital és la finestra 
correguda de punta a punta de 
la sala, amb un ampit (paret que 
arriba aproximadament a l’alçària 
del pit) que permeti la col·locació de 
mobiliari i un dentell que permeti 
l’aproximació del cel ras. Aquesta 
finestra serà la que utilitzarem en 
la majoria d’espais de la clínica. La 
resta d’espais, on trobem la rambla, 
es podran tancar amb finestral 
de forjat a forjat, un sistema que 
permetrà la màxima relació visual 
entre l’exterior i l’interior.

Vista virtual del “bulevard” de la nova Clínica Girona
PMMT Arquitectes
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Característiques 
específiques del nou 
centre

El nou edifici hospitalari incorpora 
innovacions organitzatives, 
estructurals i tecnològiques entre 
les quals destaquen:

> Model d’atenció. En conjunt i 
seguint les tendències actuals, 
tindrà una clara orientació cap 
a les activitats ambulatòries 
(consultes externes i proves, 
urgències, hospitals de dia, 
cirurgia major ambulatòria) i a 
l’hospitalització de curta estada.

> Gran capacitat de prestació de 
serveis quirúrgics. Comptarà amb 
quiròfans centrals, CMA, unitat 
d’endoscòpia, i també obstètrics i 
pediàtrics. Comptarà amb unitats 
especials com UCI i neonatologia, 
que el dotaran d’una alta 
capacitat de resolució.

> Ampli ventall d’especialitats, 
subespecialitats i proves. El 
diferenciaran l’alta tecnologia 
i les tècniques avançades, 
particularment en els serveis de 
diagnòstic per la imatge, medicina 
nuclear, angiografia i en els 
serveis quirúrgics d’especialitats.

> Laboratoris d’anàlisis clíniques 
d’anatomia patològica. Seran de 
referència en l’àmbit de la sanitat 
privada regional.

> Prestació de determinats serveis a 
la sanitat pública. Com ha estat 
històricament, especialment 
en l’àmbit quirúrgic i diagnòstic 
i, singularment, mitjançant la 
principal Unitat de Nefrologia 
i Hemodiàlisi de la ciutat de 
Girona.

> Complementació de serveis. 
Els serveis propis es 
complementaran amb aliances 
estratègiques amb metges, 
societats de professionals i 
altres proveïdors especialitzats 

Recreació virtual de com seran els 
nous espais sanitaris de la futura 
Clínica Girona
PMMT Arquitectes
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en l’àmbit assistencial i 
no assistencial de qualitat 
contrastada.

> Instituts i unitats altament 
especialitzats. Per exemple, 
l’Institut d’Oftalmologia, la 
Unitat de Reproducció Humana 
i Diagnòstic Genètic, la Unitat 
de la Son, Unitat de Diagnòstic 
Prenatal, Unitat d’Arrítmies i 
Electrofisiologia Cardíaca, etc.)

> Hospital digital. L’ús intensiu 
dels sistemes d’informació i les 
comunicacions han de permetre 
l’accessibilitat a la informació 
des de qualsevol punt del centre 
i limitar els espais d’arxius de 
documentació clínica. També, 
afavorir l’ús de la teleradiologia i la 
telemedicina i facilitar la continuïtat 
assistencial dels pacients.

> Espais d’intercanvi i d’especialitat. 
Disposarà d’espais dedicats 
específicament a l’intercanvi de 
coneixement mèdic, treball de 
comissions i docència.

Carles Espígol: “Amb 
la nova Clínica Girona 
avancem cap a la 
medicina del futur”

Triplicar la superfície
El projecte preveu triplicar la 
superfície de què disposa ara la 
clínica al carrer de Joan Maragall, 
i passarà de 12.000 m² a 36.000 
m², amb 108 habitacions i 116 llits, 
onze sales d’operacions (vuit de 
convencionals i tres de plomades), 
tres plantes al soterrani i planta 
baixa més set per sobre el nivell del 
carrer de Barcelona (cinc plantes, 
per la part posterior). 

El gerent de Clínica Girona 
afirma que amb la nova Clínica 
“guanyarem en serveis a les 
persones i avançarem cap a la 
medicina del futur, amb pocs dies 
d’estada a la clínica i diagnòstics 
més eficients». Serà un edifici 
adequat a l’evolució de la medicina, 
amb estades més curtes i una 
potenciació de la cirurgia major 
ambulatòria.

Així, doncs, si tot va sobre el que 
està previst, a partir de l’any 2021 la 
Clínica Girona continuarà caminant, 
amb  pell vivament renovada, 
gràcies al trasllat a un nou centre 
en un edifici excel·lent, innovador 
i modern, que es complementarà 
amb tota l’expertesa i experiència 
dels professionals de tots els 
àmbits acumulada al llarg de més 
de vuitanta anys, amb el mateix 
tracte humà que ha caracteritzat 
sempre la institució, i amb tota la 
il·lusió de poder oferir, finalment, 
un servei assistencial de qualitat, 
en les millors condicions possibles, 
per a la població de les comarques 
gironines.

L’any 2009 el grup Clínica Girona va celebrar el seu 75è aniversari amb tot 
un seguit d’actes. El centenari de la institució es celebrarà ja a la nova seu 
de l’entrada sud de la ciutat de Girona, l’any 2034.

Més de 85 anys
compromesos amb la salut a les 
comarques gironines

Dues imatges per a la història: 
La infermera Maria Prat al 

terrat de la Clínica Girona l’any 
1970, i els Drs. Ribot, Vila i 

Padrosa també durant els anys 
60-70 a la Clinica Girona
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PMMT 
L’arquitectura 
de la nova clínica 
girona Clinica 
girona: caminem 
cap a l’hospital 
del futur

Clinica Girona:
caminem cap a 
l’hospital del futur

La nova Clínica Girona és un edifici 
dissenyat a mida del model de 
negoci del client, i dona resposta a 
un Pla funcional redactat per PMMT 
per actualitzar i enfortir els serveis 
d’un hospital amb més de vuitanta 
anys d’història i molt arrelat a la 
ciutat. La nova clínica triplica la 
superfície de l’antiga seu, i amplia 
el nombre d’especialitats amb la 
voluntat d’oferir un servei sanitari 
complet i convertir-se en una clínica 
de referència en el sector privat a 
Catalunya.

Es tracta d’un edifici amb tres 
soterranis i vuit plantes sobre 
rasant, que configuren un volum 
compacte perforat per patis 
per il·luminar el màxim d’espais 
interiors possible, i que dona 
resposta als condicionants 
urbanístics de partida. Estructurada 
de forma vertical a causa de 
la morfologia de la parcel·la, 

la clínica està dissenyada 
seguint paràmetres de màxima 
polivalència, entenent que un 
edifici hospitalari ha de permetre 
els canvis de distribució futurs que 
es generin a causa dels avanços 
de la medicina i l’evolució dels 
processos. Un disseny innovador 
i funcional al servei d’una clínica 
eficient, sostenible i accessible 
universalment, compromesa amb 
la salut de les persones.

La clínica dialoga amb la ciutat a 
través de les seves quatre façanes, 
que atenen els mateixos criteris 
de disseny però que adquireixen 
solucions diferents en funció del 
caràcter que se’ls vol donar per la 
seva posició visual: la façana nord 
marca l’accés principal que recull 
la gent de Girona; la façana sud, 
que dona la benvinguda a la ciutat, 
es planteja com una gran fita de 
la presència del centre; la façana 
oest compleix també una funció 
corporativa per ser visible des del 
tren; i la façana est dona el caràcter 
urbà a la clínica.

Un hospital de màxima 
eficiència funcional

El projecte de la nova Clínica Girona 
va començar el setembre de 2014, 
quan es va iniciar la redacció 
del seu pla funcional, que és la 
relació d’espais i metres quadrats 
necessaris per a cada servei tant 
hospitalari com de suport. Aquesta 
primera fase, abans de tenir fins i 
tot el solar definit i de fer cap línia 
sobre paper, va ser fonamental per 
a la concepció de la nova clínica. Es 
tracta d’una fase clau del projecte, 
ja que va ser on es varen marcar 
les directrius de com havia de ser 
la futura clínica, no només en els 
metres quadrats sinó també en el 
funcionament i model de negoci. És 
per això que per a la redacció del 
pla funcional ens vàrem reunir amb 
tots els serveis de l’actual clínica. En 
aquestes reunions vam entendre 
quines eren les inquietuds de cada 
servei, quina era la manera de 
treballar que tenien i quina hauria 
de ser la de la futura clínica, a més 
de tenir la visió de futur de cap a on 
anava cada servei.

Per a la redacció del pla funcional 
es va utilitzar la metodologia de 
PMMT dels plans funcionals 3D. 
Aquesta metodologia consisteix 
a plasmar en uns esquemes 
tridimensionals el funcionament 
de cada servei. Aquests esquemes 
mostren els requeriments de 
relacions entre sales de cada servei 
del pla funcional, els fluxos de 
circulacions, accessos i processos, 
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garantint que en un futur, quan es 
dissenyés la clínica, es distribuirien 
els serveis del pla funcional 
tenint en compte la manera de 
funcionament pactat amb tots els 
serveis.

Un cop realitzat el pla funcional, 
es va iniciar el procés de disseny 
del nou edifici de la Clínica Girona. 
El procés de disseny, tal com 
l’entenem des de PMMT, és un 
procés en què la funcionalitat 
està per sobre de qualsevol 
altra decisió. Un hospital ha de 
funcionar a la perfecció ara, però 
també en el futur, i és per això que 
són molt importants les decisions 
de disseny inicials.

La primera decisió és l’estructura. 
L’hospital està dissenyat sobre una 
malla estructural de 7,35x7,35, 
completament ortogonal, sobre la 
qual s’incorporen tres grans patis 
d’il·luminació que garantiran la 
llum a totes les sales de la clínica. 
Sobre aquesta base, abans de 
distribuir cada servei, es marquen 
les circulacions generals. Aquestes 
circulacions seran jerarquitzades en 
circulació pública, per on es mouran 
tots els pacients ambulatoris o 
sense ingrés i els familiars i visites, 
i circulació tècnica, on es mouran 
tots els pacients enllitats, personal, 

subministraments, manteniment 
i neteja. Aquesta jerarquització 
garantirà el bon funcionament de 
fluxos de persones dins la clínica, 
ja que seran unes circulacions que 
no dependran de la distribució 
dels serveis. Aquests passadissos, 
posant com a exemple el 
planejament d’una ciutat, serien els 
carrers, on posteriorment anirien 
els diferents edificis, que en el cas 
de la clínica seran els diferents 
serveis. En aquesta base també es 
marquen els fluxos principals de 
les instal·lacions, fixant els espais 
reservats i els patis principals de 
pas.

En la col·locació dels serveis de 
la clínica també s’ha tingut en 
compte com a principal factor el 
funcionament i els fluxos de cada 
servei. Això queda reflectit en la 
distribució de serveis per planta: 
les plantes soterrànies -3 i -2 
és on trobem l’aparcament i els 
magatzems. A la planta soterrània 
-1, a part dels serveis de suport 
com la cuina, la farmàcia o la 
bugaderia, a la part d’accés públic 
comencen els serveis on poden 
arribar els pacients. És en aquesta 
planta -1 on comença el gran 
vestíbul d’accés, que connecta 
les quatre plantes ambulatòries, 
-1, PB, 1 i 2, on s’han concentrat 

els serveis que requerien accés 
més immediat i de màxima 
rotació de pacients: consultes 
externes, diàlisi, urgències, imatge, 
laboratoris, anatomia patològica, 
fertilitat, medicina nuclear, 
oftalmologia i cafeteria.

La planta tercera de la futura Clínica 
Girona és la planta quirúrgica, on 
trobem 8 quiròfans polivalents, 3 
sales d’endoscòpia, 3 sales UTPR 
de parts, 1 quiròfan de cma i 1 sala 
d’angiografia. Les plantes superiors, 
quarta, cinquena, sisena i setena, és 
on es concentren totes les unitats 
d’hospitalització i UCI, aprofitant 
les millors vistes i la màxima 
separació dels vials i les vies del 
tren, millorant per tant el confort 
dels pacients.

Un hospital innovador 
– Clear Code 
Architecture® i Friendly 
materials®

El compromís de PMMT amb 
la innovació ha definit la seva 
manera de projectar: una 
arquitectura humanista que 
treballa l’experiència del pacient 
com el motor de cada projecte. 
Entenem l’arquitectura com una 
eina que, a més de solucionar 
problemes, ajuda a generar 
entorns inclusius que advoquen pel 
benestar i la salut dels seus usuaris. 
Des del nostre departament 
d’I+D s’han desenvolupat dues 
metodologies que actuen amb 
màxima objectivitat en la definició 
d’entorns construïts accessibles, 
inclusius i saludables: Clear Code 
Architecture® i Friendly Materials®.

Per al disseny de la nova Clínica 
Girona s’ha tingut en compte, a més 
dels condicionants tècnics, una gran 
quantitat de variables específiques 
de l’arquitectura hospitalària: els 
requeriments de cada servei, les 
relacions entre ells, la circulació 

Pla mèdic funcional 3D
Imatge de PMMT
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de persones, menjars i residus, els 
nuclis de comunicació, les entrades 
diferenciades i, per descomptat, els 
usuaris. Quan parlem d’usuaris d’un 
hospital no només ens referim als 
pacients i els seus acompanyants, 
sinó que parlem també del personal 
mèdic i de tots els treballadors. 
Posant el focus en l’experiència 
d’usuari, apareixen els conceptes 
d’inclusió i accessibilitat universal, 
i també la necessitat de garantir 
espais amb materials saludables 
per oferir les màximes prestacions 
als seus ocupants.

Segons l’OMS, el 15% de la població 
mundial té algun tipus de diversitat 
funcional i un 25% algun tipus de 
limitació temporal o permanent en 
l’ús diari de l’entorn físic. Sabent, 
a més, que, al llarg de les nostres 
vides, tots ens trobarem amb 
alguna mena de circumstància que 
ens impedeix l’ús convencional 
del nostre entorn, oferir un espai 
inclusiu on totes les persones es 
moguin amb autonomia es va 
convertir en un objectiu essencial 
per a la nova Clínica Girona. Clear 
Code Architecture® és el resultat 
d’un procés de recerca durant el 
qual es van estudiar les necessitats 
de qualsevol limitació en l’ús de 
l’espai construït, ja sigui física o 
cognitiva. Es defineixen tretze grups 
que recullen totes les necessitats 
que qualsevol persona pugui 
experimentar en qualsevol espai. 
Partint d’aquesta base, neix un 
mètode paramètric que permet 
definir amb màxima objectivitat 

aquelles accions que s’han de dur 
a terme perquè tots els espais 
es puguin utilitzar en situació 
d’igualtat. Les principals prestacions 
de Clear Code Architecture® a 
Clínica Girona són:

> Oferir a tots els usuaris, 
independentment de les seves 
circumstàncies, un tracte en 
igualtat de condicions. Des de 
l’arribada a la clínica, durant 
l’estada o jornada laboral i a la 
sortida. 

> Fidelitzar els usuaris del centre 
i atreure’n de nous, gràcies a la 
facilitat de mobilitat i autonomia 
a tota la clínica. 

> Fidelitzar el personal, que gaudeix 
de les mateixes condicions 
d’accessibilitat que la resta 
d’usuaris.

Enfocant-nos ara des d’una altra 
òptica, les infeccions nosocomials 
solen tenir una incidència important 
en molts centres hospitalaris. 
Encara són un dels problemes 
més importants que hi ha avui 
dia en aquestes unitats: durant 
l’estada a l’hospital, els pacients 
poden contreure infeccions 
que no estaven presents en 
el període d’incubació ni en el 
moment d’ingrés. Les principals 
conseqüències solen ser l’augment 
de l’estada mitjana dels pacients, 
cosa que incrementa el cost 
hospitalari. Fins a un 80% de 
les infeccions hospitalàries es 
transmeten per contacte: una mà 
contaminada pot deixar gèrmens 
en les següents set superfícies 
que toqui. Per a evitar-les i, 
al mateix temps, garantir una 
qualitat òptima de l’aire interior, és 
imprescindible una elecció cuidada 

Manetes antibacterianes FSB 
Clear Code
Imatge de PMMT
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treballadors. A més, a través 
de la metodologia Clear Code 
Architecture®, el futur edifici de 
Clínica Girona es trobarà lliure de 
barreres físiques i comunicatives, 
tenint en compte les necessitats 
particulars de cada usuari i les que 
tots podem experimentar en utilitzar 
qualsevol espai construït.

Un exemple paradigmàtic de 
la combinació de totes dues 
metodologies són les manetes FSB 
1233 que s’aplicaran a les portes 
del futur edifici i que combinen el 
disseny universal amb un acabat 
antibacterià. El seu aspecte, 
forma, mides i material han estat 
estudiats meticulosament per 
garantir que qualsevol persona, 
independentment de les seves 
circumstàncies, pugui fer-les 
servir sense dificultat. A més, les 
seves propietats antibacterianes 
la converteixen en una maneta 
ideal per a un edifici d’aquestes 
característiques, ja que tindrà una 
gran afluència de públic.

L’aposta per aquests valors afegits 
dona lloc a una infraestructura que 
potencia la diversitat, la inclusió i el 
benestar de tots els seus usuaris.

Un hospital de màxima 
eficiència funcional

L’emplaçament de la nova Clínica 
Girona és un solar rectangular que 
es troba entre el carrer de Barcelona 
i les vies del tren, tant en superfície 
amb els trens de mercaderies, 
rodalies i mitja distància, com 
enterrats, amb les vies del tren d’alta 
velocitat. Aquest emplaçament tenia 
uns condicionants que ens va obligar 
a fer un estudi de vibracions per 
saber si complíem amb els 72dB del 
marc normatiu del decret 176/2009 
per a hospitals.

Es va realitzar un estudi amb 
l’empresa d’enginyeria AV 
Enginyers, especialistes en 
vibracions provocades pels trens, i 
el resultat va ser que les vibracions 
a l’edifici estaven per sobre del grau 
normatiu i de confort. Aquestes 
vibracions eren transmeses només 
pels trens de superfície, no per 
l’AVE, i el seu causant era un 
sumatori de l’estat de les vies, més 
la velocitat i pes dels trens al pas 
pel solar juntament amb el tipus de 
terreny que ens mostrava l’estudi 
geotècnic, amb aigua a un nivell 
quasi regular als 6 metres. 

dels materials de construcció, 
amb prevalença d’aquells que 
redueixen significativament la 
càrrega bacteriana, que estan 
lliures d’emissions de compostos 
orgànics volàtils i que es poden 
mantenir nets sense necessitat 
d’un tractament especial. Friendly 
Materials® actua sobre aquests 
aspectes i la seva aplicació 
proporcionarà un entorn 
potencialment més segur per als 
pacients de la nova Clínica Girona, 
per als treballadors i per als 
visitants.

Friendly Materials® és una eina 
de valoració analítica que parteix 
d’una base de dades de materials 
saludables -www.friendlymaterials.
com- que té com a objectiu 
augmentar el nivell de salut dels 
espais construïts, fomentar la 
sensibilització envers els ambients 
interiors no tòxics i informar sobre 
els eventuals impactes que els 
materials de construcció poden 
tenir per a la salut humana. És 
una eina única per identificar 
objectivament els materials de 
construcció més saludables 
existents en el mercat i prescriure 
els més adequats en funció de 
l’ús de la sala i del nivell de salut 
que es vulgui aconseguir en cada 
espai de la futura Clínica Girona. 
Friendly Materials® comença amb 
l’anàlisi de la composició química i 
de les característiques pròpies dels 
materials de construcció (com les 
emissions de COV i la toxicitat en 
cas d’incendi, entre altres), i a partir 
d’aquí va obrint progressivament 
el focus fins a visualitzar el conjunt 
dels espais.

L’aplicació de Friendly Materials® 
a la nova Clínica Girona garanteix 
espais amb baixes emissions, 
superfícies de contacte amb 
propietats antibacterianes i una 
qualitat de l’aire interior òptim, 
beneficis que repercuteixen en 
un reconegut impacte positiu, 
la sensació de benestar dels 
ocupants i la productivitat dels 

Clínica Girona, foto d’obra I: col·locació de les 
molles com a element estructural
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Les mesures presses en el terreny 
varen donar que teníem un estat 
actual de 81,1dB, per sobre dels 
72dB normatius i molt superior dels 
55-60dB de confort. És per això que 
es va decidir incloure en el projecte 
un sistema per pal·liar aquestes 
vibracions i per garantir el confort de 
tots els pacients.

La solució per garantir el confort 
i eliminar les vibracions va ser la 
inclusió de molles com a elements 
estructurals. Com a concepte 
general, el sistema consisteix a tallar 
l’edifici en horitzontal, desconnectant 
l’estructura de la zona amb 
vibracions (soterranis d’aparcament 
i magatzems), de la zona que ha 
d’estar aïllada. És en aquest “tall” on 
van les molles. Per a la instal·lació 
de les molles es construeixen uns 
capitells a sobre de tots els elements 
estructurals: pilars i pantalles, i és 
en aquest punt on tots els altres 
elements de l’edifici també han de 
quedar desconnectats: façanes, 
envans, instal·lacions, amb juntes 
horitzontals per garantir la perfecta 
desconnexió. A més d’aquest tall, tota 
l’estructura es va haver de calcular 
per a una freqüència específica 
d’un màxim de 5Hz, per no entrar 
en ressonància amb les pròpies 
molles i aconseguir l’efecte contrari 

al desitjat. Per a tot el càlcul de 
l’estructura de la clínica hem comptat 
amb els especialistes en estructures 
d’alta complexitat BIS structures, 
col·laboradors habituals nostres.

Aquest sistema antivibratori no 
només garanteix reduir al màxim 
el nivell de vibracions i possibilitar 
la tranquil·litat absoluta en l’ús dels 
espais més crítics de l’hospital, com 
són els laboratoris, els quiròfans i 
les sales d’imatge com ressonàncies 
magnètiques o TAC, sinó que també 
garantirà el confort dels pacients 
ingressats i reduirà la remor de les 
vibracions pràcticament a zero.

Un edifici respectuós 
amb el medi ambient

Perquè un edifici com el de la 
Clínica Girona sigui un edifici 
sostenible i eficient energèticament 
s’han de dissenyar des d’un inici 
tant mesures passives com actives, 
i en aquest cas es va aconseguir 
certificar en fase de projecte com a 
edifici de CLASSE A.

Des de fases molt preliminars es 
van estudiar diferents opcions de 
l’envolupant per tal de reduir les 
demandes d’energia frigorífica i 
calorífica a l’interior de l’edifici.
 
Es van realitzar anàlisis de la 
radiació solar per estudiar la 
millor manera de protegir l’edifici 
dels efectes de la radiació i de les 
ombres (sense perdre les vistes) 
i es van optimitzar els aïllaments 
de la façana, així com la tipologia 
de vidres (factor solar, transmissió 
lluminosa i transmitància tèrmica) 
per reduir la demanda energètica 
de l’edifici.

Per a tot l’estudi per aconseguir la 
màxima eficiència energètica, així 
com per al disseny i càlcul de les 
instal·lacions de la clínica, vàrem 
comptar amb PGI engineering. 

Pel que fa als dissenys, es va 
realitzar una modelització de 
l’edifici amb els horaris i ocupacions 
i es va realitzar una simulació 
dinàmica anual amb el DESING 
BUILDER per poder ajustar els 
equips de climatització de cada sala, 
així com els equips de producció, a 
la demanda màxima simultània, la 
gràfica de demanda esperada de la 
qual és la següent:
Respecte al disseny amb paràmetres 
d’ecoeficiència, s’ha previst un 
sistema de producció de climatització 
molt eficient, que es basa en plantes 
refredadores condensades per 
aigua, que condensen a molt baixa 
temperatura, amb la qual cosa se’n 
magnifica el rendiment. La calor 
sobrant que s’ha de rebutjar de 
la producció frigorífica, es rebutja 
mitjançant aerocondensadors amb 
refrigeració adiabàtica.

La calefacció s’ha dissenyat a molt 
baixa temperatura, per poder aprofitar 
l’energia residual de generació de fred 
(energia calorífica recuperada) i poder 
utilitzar aquesta energia calorífica 
tot l’any tant per a necessitats de 
calefacció com per al preescalfament 
de l’aigua calenta sanitària. Com que 
l’edifici requereix les necessitats de 
fred que requereix tot l’any l’edifici (per 
subministrar refrigeració al CPD, als 
equips medicina nuclear i diagnòstic 
per la imatge, quiròfans, i altres sales 
que demanen principalment només 
fred) amb la calor rebutjada de la 
generació de la refrigeració es poden 
absorbir les càrregues calorífiques i 
només és necessari aportar calefacció 
(a baixa temperatura) puntualment 
per a la calefacció. Només s’utilitza gas 
natural per a l’escalfament instantani 
de l’aigua calenta sanitària i per a les 
puntes de calefacció.

Tot el sistema de distribució d’energia 
calorífica/frigorífica es realitza a cabal 
variable, de manera que s’ajusta a la 
demanada en cada moment.

Els climatitzadors de renovació 
d’aire han estat previstos de ma-
nera que en cas que s’adeqüin a 

Clínica Girona, foto d’obra I: col·locació de 
les molles com a element estructural
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les necessitats horàries de cada 
ús, de manera que es puguin parar 
independentment. Tots els climatit-
zadors disposen de free-cooling (per 
aprofitar quan les condicions són 
favorables, així com recuperadors 
d’energia de l’aire rebutjat).

S’ha dissenyat l’edifici per poder 
aprofitar al màxim la llum natural, 
i la il·luminació artificial està re-
alitzada i dissenyada de manera 
eficient, amb l’ajuda de lluminàries 
led per a la reducció dels consums 
procedents de la il·luminació.

En aquest article 
es descriu la 

prestació de serveis 
de les empreses 

que participen 
en el projecte de 

construcció de la nova 
Clínica Girona, així 
com el sistema de 

control de qualitat, 
de prevenció de riscos 

laborals i de gestió i 
direcció d’execució 

de l’obra, entre altres 
qüestions.

L’any 2016 la Clínica Girona va 
encomanar a l’empresa AT2 Serveis 
la tasca de construir una nou 
centre hospitalari. Amb aquest fi, 
AT2 va passar a formar part de 
l’equip com a de direcció facultativa 
conjuntament amb la propietat 
de Clínica Girona per a la selecció 
de les empreses que haurien 
d’realitzarienexecutar les obres. 
L’empresa Transports Mateu, fou 
seleccionada per fer els enderrocs 
de les naus existents, d’acord amb 
el projecte d’urbanització PAU-116 
de l’arquitecte Jordi Font Viñoles, 
mentre que. I per la construcció, 
l’empresa seleccionada per a 
l’edificació la constructora elegida 
va ser la UTE formada per Rubau 
Construccions i /Agefred.

AT2 Serveis és una empresa 
especialitzada en gestió de 
l’edificació fundada l’any 2004 
per dos socis, Albert Pertegas 
Miret i Lluís Páez López de Rozas, 
ambdós arquitectes tècnics amb 
una experiència consolidada en 
gestió i construcció de diferents 
tipus d’obres i mées de 500.000 m2 
construïts en diferents tipologies 
d’obra.

L’edifici també compta amb un 
camp solar fotovoltaic, destinat 
exclusivament  per a l’autoconsum, 
cosa que reduirà els consums elèc-
trics de l’hospital. 

Per a major eficiència energètica, no 
s’acumula aigua calenta sanitària, sinó 
que es produeix instantàniament quan 
hi ha consum, amb la qual cosa es 
redueixen les pèrdues calorífiques.

Per a més eficiència de la clínica, 
totes les instal·lacions són gestiona-
des i controlades per un BMS (cli-
matització, ventilació, il·luminació i 
resta d’equips) per tal d’adequar els 
consums a les necessitats instantà-
nies i horàries.

23



pel que fa a l’execució com pel 
que fa al control de qualitat dels 
materials.
Les principals tasques durant 
aquesta fase són:
> Control del replanteig i definició 

de cotes, nivells i gruixos.
> Control de l’execució d’acord 

amb el projecte executiu: 
estructura, instal·lacions, façanes, 
arquitectura d’interior, etc.

> Revisió de les unitats d’obra 
executades per fer la certificació 
mensual d’obra.

> Control de les tècniques 
d’execució d’acord amb les 
directrius dels fabricants i de les 
tècniques de bona construcció 
per poder garantir la màxima 
qualitat en l’acabat definitiu.

> Reunions de coordinació amb els 
actors implicats.

Pel que fa al seguiment de les 
obres, s’efectuen visites diàries de 
control i setmanalment es fa una 
reunió amb la direcció facultativa, 
de la qual s’aixeca una acta en 
què consten els punts tractats en 
el seguiment de l’obra, els temes 
pendents i la planificació de les 
reunions posteriors. La signen els 
assistents i s’enregistra al llibre 
d’ordres, on consten totes les actes.

La direcció d’execució fa els controls 
de totes les unitats d’obra d’acord 
amb el que dicta el projecte i amb 
les recomanacions del fabricant.
AT2 considera imprescindible per 
assolir l’èxit en cada fase de l’obra la 
implicació de tots els treballadors i 
caps d’obra, i el treball en equip que 
s’està duent a terme amb tots ells, 
un capital humà indispensable. 
S’aplica la tecnologia BIM, puntera 
en el sector, que  permet valorar 
possibles inconvenients que 
podrien sorgir en l’execució de 
l’obra.

Control de qualitat 

En una primera fase de recepció 
de la documentació dels materials 
per executar l’obra, aquests es 
registren a través del sistema DE i 
l’empresa constructora. Un vegada 
acreditats, es passa a una segona 
fase de control d’execució, en què la 
constructora defineix en un pla de 
control de qualitat com cal executar 
les unitats d’obra i quin sistemes de 
control cal adoptar.

Superades aquestes fases es 
valora l’obra en conjunt i s’atorga el 
certificat d’obra acabada.

AT2
Serveis Tècnics

La prestació de serveis d’AT2 
consisteix en:

1. Gestió i direcció d’execució de 
l’obra

2. Control de qualitat
3. Coordinació de seguretat i salut
4. Tecnologia en model BIM 
5. Fases de construcció  fins a 

l’estructura actual:
a. Gestió de permisos 
b. Desviament de línies de 

subministrament elèctric i de 
telecomunicacions 

c. Enderroc de naus existents
d. Moviment de terres i 

fonamentació
e. Estructura de l’edifici (molles)

6. Urbanització amb el PAU-116

Gestió i direcció d’execució de 
l’obra

Per a la contractació de l’obra 
es va es sol·licitar a les diferents 
empreses participants en el 
procés de licitació una sèrie de 
documentació per tal que la 
propietat pogués valorar l’oferta  
més avantatjosa. Aquest procés 
requeria:
a) Definir prèviament els criteris 

d’avaluació.
b) Estudiar la documentació relativa 

a cada empresa.
c) Analitzar la documentació sobre 

els projectes, que s’havien 
d’adequar als requeriments de la 
licitació. 

d) Elaborar un informe exhaustiu 
de la proposta millor valorada. 
(veure esquema 1)

d) Gestionar les contractacions de 
companyia elèctrica, companyia 
d’aigües, laboratoris de control, etc.

Per a la direcció d’execució es va 
formar un equip especialitzat de 
tècnics amb la missió de fer el 
seguiment i control de l’obra, la 
qual se supervisa diàriament tant 

Esquema per valoracions d’adjudicació
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Tot aquest procés queda enregistrat 
en una plataforma informàtica 
online anomenada APARTOT, que 
permetrà consultar qualsevol fase 
del procés i registrar en una base 
de dades la documentació.

Pel que fa al sistema de molles 
utilitzat, s’ha dissenyat un control 
de qualitat específic, addicional al 
garantit pel fabricant.

Pel que fa a l’estructura, s’ha fet un 
control de qualitat dels diferents 
elements que formen el conjunt: 
control de pilars de formigó amb 
els armats definits en el projecte, 
assajos de formigó dels elements 
i els capitells dels pilars on 

recolzaran les molles, control de 
geometries, armats, resistència del 
formigó, etc.

S’han aixecat actes de control 
específiques de cada control i 
s’ha fet un resum de l’estat final, 
il·lustrat amb fotografies.

Coordinació de seguretat i salut 

La construcció d’aquest tipus d’obra 
requereix un control exhaustiu 
de seguretat, ja que hi poden 
coincidir diferents empreses i un 
gran nombre de treballadors. Per 
aquesta raó, hi ha assignat un 
tècnic en seguretat que garanteix 

que es compleixin les instruccions 
en matèria de seguretat i salut 
d’acord amb el RD 1627/1997.

La realització de l’obra s’ajusta al 
Pla de seguretat i salut aprovat. 
Es valora en cada moment si és 
necessari fer-hi modificacions i, si 
s’escauen, cal annexar-les al Pla de 
seguretat i salut, prèvia  supervisió 
del coordinador de seguretat i salut.  

S’utilitza una plataforma online 
anomenada LIWED (llibre 
virtual d’incidències), una eina 
imprescindible per notificar 
alhora a tots els actors implicats 
les instruccions en matèria de 
seguretat. Aquesta plataforma 
serveix per inscriure les visites 
setmanals que fa el coordinador 
conjuntament amb els 
responsables de les empreses que  
participen en l’obra.

Una empresa externa té assignat 
un número de tècnics de seguretat 
i salut a l’obra per al control 
i adopció de les mesures de 
seguretat col·lectives, verifica el 
seguiment i aporta les mesures de 
seguretat necessàries.

Sovint es programen reunions per 
informar i formar els treballadors 
de totes les empreses que 

Exemple de taula per a control de molles

Senyalització, tractament dels residus i 
control d’accessos a obra
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intervenen en l’obra sobre com 
aplicar les mesures de seguretat 
individuals i col·lectives i sobre la 
importància i l’obligació d’observar-
les.

També s’informa les diferents 
empreses que intervenen en l’obra 
del risc i de les sancions en cas 
d’incompliment de les mesures de 
seguretat.

Tecnologia model BIM

Aquest mètode de tecnologia 
punta permet fer una reproducció 
de l’edifici abans de construir-lo. 
És important per predir possibles 
problemes en la fase d’execució i 
valorar les solucions que caldria 
aplicar en cas fos necessari, alhora 
que permet tenir la informació real 
de com serà l’obra.

S’introdueixen les unitats d’obra 
executades i els materials que s’han 
utilitzat i s’elabora una base de 
dades el registre de la qual es podrà 
consultar finalitzada l’obra. La 
plataforma recull tots els materials 
que s’han utilitzat, els fabricants, 
els controls en l’execució de l’obra 
i altres documents rellevants per al 
futur manteniment dels aparells i 
instal·lacions.

A fi d’elaborar un manual 
específic del sistema de molles 
de l’estructura de l’edifici, els 
calculistes i fabricants n’han 
dissenyat una reproducció d’acord 
amb les característiques de fàbrica 
i l’ordre enumerat d’instal·lació de 
cadascuna.

La metodologia BIM permet 
consultar els assajos efectuats per 
controlar la qualitat del formigó i 
altres aspectes a través de l’accés a 
una sèries de fitxes on consten les 
proves realitzades i els resultats del 
laboratori. 

Modelització de les molles en BIM i  
execució pilar amb molla
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Fases de construcció del nou 
edifici fins a l’estructura actual

a) Permisos, desviament de línies 
de subministrament elèctric 
i de telecomunicacions i 
enderroc de les naus existents
Prèviament a l’enderroc de les 
naus edificades sobre la parcel·la 
on actualment s’està construint la 
clínica ha estat necessari gestionar 
diferents permisos. Així, un cop 
obtinguda la llicència d’obres de 
la corporació municipal, es van 
haver de tramitar amb RENFE, 
ENDESA i altres companyies 
subministradores els permisos per 
poder iniciar l’enderroc, ja que la 
proximitat d’algunes de les naus a 
les vies del tren i el cablejat d’alta 
tensió i d’altres telecomunicacions 
que creuava la parcel·la impedien 
iniciar els treballs tot i disposar de 
l’autorització preceptiva.

Les dues empreses esmentades
 van sol·licitar a AT2 tramitar 
els permisos específics per a  
cadascuna a fi de coordinar els 
treballs i complir les instruccions 
corresponents.

RENFE va autoritzar l’enderroc de 
les naus properes a les vies de 
tren només en caps de setmana 
i en horari nocturn, entre les 

0.0 h i les 0.4 h de la matinada. 
Aquesta limitació, juntament amb 
les condicions meteorològiques 
adverses de pluja i vent que 
es van esdevenir durant les 
dates del desmantellament, van 
representar una dificulta afegida 
en els treballs.

Pel que fa a la manipulació del 
cablejat  elèctric d’alta tensió, 
ENDESA va assignar els treballs 
a empreses acreditades, amb les 
quals es van haver de coordinar 

Enderroc nocturn i línies 
elèctriques MT
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tasques també diversos caps de 
setmana.

L’existència de materials de 
fibrociment a les naus va fer 
necessari demanar els permisos 
específics per enretirar-los 
i contractar una empresa 
homologada per fer aquests tipus 
de treballs especialitzats.

b) Moviment de terres i 
fonamentació
Per a l’excavació i fonamentació 
de la caixa de l’edifici s’han extret 
més de 80.000 m3 de terres, les 
quals, si no s’han deixat a l’obra, 
l’enretirada s’ha gestionat cap a 
abocadors autoritzats.

El nivell freàtic a una profunditat 
d’aproximadament sis metres 
dificulta el moviment de terres 
i l’execució de tots els elements 
estructurals per sota d’aquest 
nivell, per això primer s’instal·len 
pantalles de contenció de l’aigua 
i pous de drenatge. Aquestes 
instal·lacions permeten fer 
baixar el nivell de l’aigua i iniciar 
els treballs d’excavació, que 
s’executen per fases.

1- Fase 1: Excavació fins a la cota 
d’execució de pantalles

2- Fase 2: Col·locació dels pous de 
drenatge 

3- Fase 3: Excavació fins a la cota 
dels ancoratges de primera fase

4- Fase 4: Excavació fins a la cota 
dels ancoratges de segona fase

5- Fase 5: Excavació fins a la cota 
de sota de la llosa de formigó

Donada la profunditat de 
l’excavació, a partir d’un 
moment es varen haver de 
retirar les rampes per accedir-
hi. A dins s’hi va deixar una 
màquina excavadora, la qual en 
acabar les feines fou enretirada 
amb grua.

Ha estat necessari col·locar 73 
pantalles de formigó armat, amb 
uns 3.300 m3 de formigó i més de 
540 tones d’acer, i 250 ancoratges 
per subjectar transitòriament les 
pantalles.

Per poder regular el nivell freàtic 
ha estat necessària la construcció 
de 10 pous, que estaran en 
funcionament fins que l’edifici 
tingui l’estructura de la 4a planta.

S’ha dissenyat un sistema de 
decantació que fa possible que 
l’aigua extreta del subsol es 
filtri per ser abocada a la riera 
adequadament depurada.

1. Estat inicial de la nau CITROEN

2. Estat posterior a l’enderroc de 
la nau CITROEN

3. Parcel·les sense naus en la fase 
d’inici de l’armat de la llosa de 

fonamentació

2

1

3
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1. Excavació a la cota de base de la llosa
2. Extracció de la màquina d’excavació

3. Execució de les pantalles i els armats

4. Execució de pantalles
5. Pous d’aigua per controlar el nivell freàtic

6. Pous de bombeig

1

3

5

2

4

6
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c) L’estructura de l’edifici (molles)
L’edifici té set plantes sobre rasant 
en la part més alta, cinc plantes en 
la part més baixa i tres plantes sota 
rasant.

L’edifici recolza sobre una llosa de 
formigó d’1,20 m de cantell, que 
ha representat abocar un total 
de 5.500 m3 de formigó i més de 
900 tones d’acer per a l’armat de 
l’interior.

S’ha hagut de fer una xarxa de terres 
amb més de 600 ml de cables de 
coure i també s’han hagut de col·locar 
més de 300 ml de tubs de sanejament 
integrats a l’interior de la llosa.

Per proximitat a les vies del tren 
l’edifici està sotmès a vibracions. 
D’acord a l’estudi d’AV Enginyers 
el nivell de vibració supera els 
estàndards de confort per a ús 
hospitalari.

Dipòsit de decantació per a 
l’aigua del subsol

Dipòsits de decantació 
enginyosos, per a l’aigua 

superficial
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Col·locació molles en sobre murs planta -1Molles CDM

Armat. Fonaments
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Estat actual de l’obra en execució de la 
planta primera
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Les mesures adoptades per superar 
la influència de les vibracions són:

> Aïllar l’estructura del terreny 
mitjançant un tall transversal al 
nivell del sostre del soterrani -1.

> Dissenyar molles de la casa CDM 
per pal·liar vibracions, col·locades 
als caps dels pilars i murs 
d’escales i ascensor. A partir de 
planta baixa es realitza una llosa 
de 60 cm de cantell com si es 
tornés a començar un altre edifici.

Actualment ja tenim edificats els 
forjats dels soterranis inferiors (PS-
3/PS-2/PS-1),  els superiors de la PB 
i el sostre de la planta primera, amb 
un bon ritme de treball. 

La urbanització PAU-116

L’obra que realitza la clínica Girona 
a la urbanització PAU 116 ha estat 
coordinada amb l’arquitecte de la 
urbanització, Jordi Font, i la junta 
de compensació. Es construirà un 
carril bici, zones verdes amb arbres 
i zones de descans per als veïns.

La realització d’aquesta obra ha 
estat difícil pel risc afegit que 
representa el trànsit constant de 
vehicles de tot tipus al costat de la 
carretera de Barcelona, on ha calgut 
senyalitzar i protegir al màxim la 
zona de l’obra, ja que no ha estat 
possible tancar aquesta via. Ha 
estat necessari desviar les línies 
elèctriques i de telèfon i les grans  
canonades d’aigua, tant d’aigua 
potable com d’aigües residuals, 
etc.S’ha realitzar el desviament 
de línies elèctriques i actualment 
s’estan fent les instal·lacions de 
línies d’aigua potable i sanejament 
per les dues bandes de la carretera 
de Barcelona, amb talls temporals 
en cada sentit.

Calen tubs de 100 cm de diàmetre 
per al sanejament i tubs de 800 i 
500 cm de diàmetre per a l’aigua 
potable. La companyia d’aigües 
en realitza la supervisió i control, 
degut a la forta pressió d’aigua que 
suporta la canonada.

La urbanització PAU 116 es 
construeix alhora que la clínica, tot 
i que caldrà realitzar els acabats en 
la fase final de l’obra per evitar que 
els materials es facin malbé amb les 
màquines de l’obra.

Rases per a les 
canonades de 
sanejament i aigua 
potable

34 / TEMA CENTRAL / La nova Clínica Girona



35


