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1. 
HISTÒRIA I CARACTERÍSTIQUES                             
DEL PAVELLÓ DE SANT MANUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pavelló de Sant Manuel (anomenat originalment IV-Est) va ser construït 
entre 1922 i 1925. Està dedicat a la memòria de Manuel Mariné i Molins, els 
germans del qual van dedicar part de la seva herència (500.000 pessetes de 
l’època) a construir l’edifici.  
 
Les obres van ser executades per Pere Domènech i Roura, fill de Lluís 
Domènech i Montaner, qui assumí la direcció dels treballs a causa de la 
mort del seu pare. De fet, el pavelló forma part de la segona fase de 
construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, una etapa que va ser 
encapçalada per Domènech i Roura tot respectant l’estructura i 
ornamentació modernista ideada pel seu pare.  
 
Sant Manuel és, juntament amb el pavelló de Nostra Senyora de 
Montserrat, un dels edificis de major dimensió del Recinte Modernista. Amb 
2.537 m2 de superfície construïda, estava dotat de dos pisos i 
semisoterrani.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’esquerra, vista 
exterior del pavelló de 
Sant Manuel, un cop 
rehabilitat. A la dreta, 
detall de l’escultura que 
presideix l’entrada 
principal.  
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Com passa a la resta de construccions, el maó i la pedra dels carreus i les 
columnes són els principals elements constructius de les façanes. 
Destaquen, també, les grans obertures de la planta soterrani, flanquejades 
per rajoles de ceràmica blava decorades amb elements vegetals. Entre les 
particularitats exteriors de l’edifici cal citar el disseny del balcó de la 
façana principal, que és únic en tot el Recinte, i la ubicació de la imatge del 
patró, que se situa sota la balconada, en comptes de situar-se al mateix 
nivell, com passa, per exemple, al pavelló de Montserrat. A nivell decoratiu, 
també és important la imatge de Sant Manuel, obra d’Eusebi Arnau, i les 
baranes de traceria dels terrats, on pren protagonisme la lletra “M” en 
comptes de la “G” habitual als altres pavellons en honor a Pau Gil, principal 
mecenes de la construcció de l’Hospital.  
 
En el seu interior, Sant Manuel és el més auster de tot el conjunt 
arquitectònic. A diferència d’altres edificis, els sostres i les parets no 
disposen d’una decoració ceràmica destacada. Aquesta queda limitada, 
principalment, als contorns de les finestres i al revestiment de les parets de 
les escales i rotondes. 
 
Amb prop d’un centenar de llits, el Pavelló de Sant Manuel va destinar-se a 
cirurgia general masculina. Més tard, també va incorporar el Servei 
d’Oncologia.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Vista exterior del     
   Pavelló de Sant     
   Manuel.  
   Detalls de la façana, la 
   cúpula, la coberta i els 
   finestrals.  
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La pedra, el maó i la 
ceràmica són els 
elements constructius 
predominants del 
pavelló de Sant Manuel. 
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Nom del pavelló 
Pavelló de Sant Manuel 
 
Últim ús sanitari 
Servei de Cirurgia General  
 
Superfície construïda  
2.563 m2 
 
Dates de construcció 
1922-1925 
 
Arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner 
Pere Domènech i Roura 
 
Rehabilitat per 
Víctor Argentí 
Albert Casals 
José Luis González 
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2. 
LA REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant els prop de 100 anys d’activitat sanitària que va tenir el Pavelló de 
Sant Manuel, es van fer diverses transformacions de l’estructura original de 
l’edifici. La primera reforma general es va executar l’any 1959. Amb el pas 
del temps s’han anat produint altres intervencions per adaptar l’espai a les 
necessitats de l’activitat assistencial.  
 
Les diferents actuacions van fer que Sant Manuel  perdre’s les seves 
volumetries originals. Es van construir entreplantes, noves divisòries 
internes i altres elements arquitectònics que van afectar notablement 
l’estructura de la construcció.  
 
Abans de començar el procés de restauració, els equips d’obres van 
eliminar tots els elements afegits, i van procedir a sanejar l’estructura de 
ferro de l’edifici, molt deteriorada pel pas del temps i per les modificacions 
que s’hi havien fet. Va ser aleshores quan va redescobrir-se la immensitat 
d’aquest espai, concebut com dues grans naus i una planta semisoterrània. 
Tots tres nivells estaven dotats de grans obertures per garantir un bon 
aprofitament de la llum natural i la correcta ventilació de les estances 
destinades a malalts.   
 

 
 

Aspecte original de 
l’edifici després del 
desmuntatge dels 
elements 
arquitectònics no 
originals. Sant Manuel 
havia perdut els seus 
volums originals per la 
construcció 
d’entreplantes. 
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L’objectiu del projecte de rehabilitació que s’ha desenvolupat ha estat el de 
recuperar l’aspecte original de l’edifici, tot fent-lo compatible amb els usos 
futurs.  
 
Amb aquesta rehabilitació, Sant Manuel es mostra ara amb tot el seu valor 
artístic, un fet especialment visible a la façana, on a banda de restaurar 
tots els elements de pedra i maó, s’han restituït les teules vidriades de la 
coberta i els diferents pinacles que coronaven originalment l’edifici. La 
recuperació de les volumetries originals s’ha materialitzat, per exemple, en 
l’obertura dels grans finestrals de la planta semisoterrània.  
 
En la concepció dels interiors, l’equip d’arquitectes ha optat per dissenyar 
dos altells a les naus centrals de les dues plantes de l’edifici. Gràcies a 
aquestes estructures efímeres i a l’ús del vidre com a element de separació, 
s’ha incrementat la superfície útil del pavelló sense carregar cap element a 
l’estructura i garantint que els usuaris tinguin una visió completa dels 
volums dels edificis. Sota d’aquest altell s’han encabit diferents despatxos, 
espais de reunions i d’oficina. La part superior és un espai de treball diàfan.  
 

 

 

A dalt, visió general de 
la primera planta del 
pavelló i el seu altell. El 
vidre i la fusta han 
permès redistribuir 
l’espai interior sense 
ocultar l’estructura real 
de l’edifici. A baix, una 
de les antigues sales de 
dia construïdes sota la 
cúpula, habilitada com a 
sala de reunions. 
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També són d’especial bellesa les antigues sales de dia (3 en tot l’edifici), 
que es troben sota les cúpules. Aquests espais de formes circulars estan 
envoltats de finestrals, i són un dels elements més característics dels 
edificis del Recinte Modernista. Ara, són unes magnífiques sales de 
reunions des de les quals es gaudeix d’una visió panoràmica de tot el 
conjunt arquitectònic. 
 
A les plantes 0, 1 i 2 el cos posterior s’ha habilitat com a espai d’oficines, i 
tot la superfície de la planta semisoterrània s’ha distribuït en dues aules, 
una de les quals és modular, i dos espais polivalents.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A l’esquerra, un dels 
espais de treball del cos 
posterior.  
A la dreta, imatge de 
l’àrea reservada per a la 
instal·lació d’equips 
informàtics. Al fons 
s’aprecia el passadís 
per on es distribueixen 
les diferents aules.  
A sota, una de les aules  
de l’edifici. 
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La decoració interior del pavelló segueix sent discreta i austera, 
especialment a les plantes -1, 0 i 1. A diferència d’altres edificis del Recinte 
Modernista de Sant Pau, les condicions amb què va construir-se Sant 
Manuel van obligar a limitar l’ús d’elements decoratius de manera 
exuberant. Per aquest motiu, les parets de les estances del pavelló no tenen 
cap tipus de revestiment, d’aquí que el color blanc en sigui predominant, 
una tonalitat que contrasta amb el gris del paviment.  
 
Les plantes superiors de l’edifici, però, han recuperat el remat de ceràmica 
d’inspiració vegetal amb què estaven decorades poc després de la seva 
construcció. També s’ha restituït la decoració ceràmica que envoltava les 
finestres i coronava els dintells d’aquesta planta. Altres espais on destaca 
el revestiment ceràmic, de tons groguencs, són les parets de la rotonda 
superior i l’escala de l’ala posterior de l’edifici.  
 

 
 
 
 
 
 

A la imatge superior es 
pot apreciar el remat 
ceràmic que decora les 
parets laterals de la nau 
i el contorn i dintells de 
les finestres. A baix, a 
l’esquerra, s’observa 
l’escala posterior del 
pavelló, on s’han 
restaurant tant el 
revestiment ceràmic de 
les parets com el 
marbre del paviment. A 
la dreta, detall d’un dels 
pilars que dóna accés a 
la rotonda. 
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Sant Manuel és, a dia d’avui, un edifici sostenible. En paral·lel a la 
rehabilitació, se l’ha dotat dels últims avenços en eficiència i estalvi 
energètic. Els equips de climatització funcionen gràcies a un sistema de 
geotèrmia que permet assolir un important estalvi en la despesa dels 
consums. La calor i el fred es transmeten, en bona mesura, a través del 
terra radiant, el mecanisme més recomanat en espais de grans dimensions, 
ja que concentra la temperatura en les capes més baixes de les estances, 
és a dir, allà on es produeix l’activitat diària.  
 
El sistema de climatització també utilitza l’espai interior de les columnes 
per distribuir els diferents conductes de sortida d’aire. Això permet 
aprofitar el sistema de ventilació que va idear a principis del segle XX 
Domènech i Montaner, a la vegada que garanteix l’absència d’elements 
tècnics als espais patrimonials.  
 
També s’ha conservat el sistema de regulació d’entrada de llum natural que 
va dissenyar Domènech. L’arquitecte va preveure que les obertures 
superiors, les més properes al sostre, tinguessin lames de fusta per poder 
augmentar l’entrada de llum solar a l’hivern i disminuir-la durant els mesos 
d’estiu. Ara aquestes persianes s’han electrificat i tenen un control domòtic 
per facilitar-ne l’ús.   
 
En termes de connectivitat i telecomunicacions, el pavelló està equipat 
amb fibra òptica, Wi-Fi i equips de videoconferència.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La instal·lació d’altells 
ha permès fer un ús més 
eficient de la superfície 
dels edificis sense 
modificar-ne 
l’estructura ni 
perjudicar el seu valor 
patrimonial. A la imatge, 
l’altell que conforma la 
planta 3, i que dóna 
accés a la terrassa.  
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Resum i calendari d’actuacions al Pavelló de Sant Manuel 
 
 
Desmuntatge d’elements estructurals no originals 
octubre – desembre 2009 
Rehabilitació integral i adequació interior  
Maig 2011 – setembre 2012 
 
Pressupost total 
7,7 M€ 
 
Finançadors 
FEDER (44%) 
Generalitat de Catalunya (53%) 
Govern d’Espanya (3%) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imatges de la terrassa 
del pavelló.   
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Distribució interior de l’edifici 
 
Planta -1 (656 m2 construïts) 
2 aules (una d’elles modulables) 
2 espais d’ús polivalent 
 
Planta 0 (676 m2 construïts) 
Recepció 
Espai vestíbul – sala d’exposicions 
Sala de reunions 
Despatxos i àrea de treball 
Office 
Serveis 
 
Planta 1 (364 m2 construïts) 
Àrea de treball diàfana (altell) 
Despatxos 
 
Planta 2 (672 m2 construïts) 
Espai vestíbul – sala d’exposicions 
Despatxos i àrea de treball 
Sala de reunions 
Office 
Serveis 
 
Planta 3 (195 m2 construïts) 
Àrea de treball diàfana (altell) 
Terrassa (149 m2) 
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3. 
UNA APOSTA PER LA INNOVACIÓ                                  
I EL CONEIXEMENT 
 
 
 
 
El procés de restauració patrimonial de Sant Pau, impulsat per la Fundació 
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, porta aparellada la 
configuració d’un centre de coneixement amb vocació de donar algunes 
respostes a algunes de les necessitats i reptes de la societat del segle XXI.  
 
A Sant Pau tenen presència organismes capdavanters en els àmbits de 
l’educació, la sostenibilitat i la salut. La Universitat de Nacions Unides, 
Casa Àsia, l’Institut Forestal Europeu, la Global Water Operators’ 
Partnership Alliance, el Programa de Perfils de Ciutats Resilients d’UN-
HABITAT , GUNI i l’Organització Mundial de la Salut són els primers 
organismes que han decidit sumar-se a la iniciativa.   
 
Sant Pau vol connectar agents i experiències per esdevenir un entorn únic 
en el qual interactuen els sectors acadèmics, econòmics i socials. A més, 
reforça el lideratge de Barcelona en l’àmbit del coneixement i la innovació 
amb una proposta basada en la sostenibilitat econòmica i la generació de 
valor i amb una directa implicació en el territori.  
 
El Recinte Modernista també aspira a ser un nou espai de referència per a la 
cultura i el turisme. Per això posa en marxa un projecte cultural basat en la 
difusió de la història de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a 
institució dedicada a les persones durant més de 600 anys, el seu paper en 
l’evolució de  
la medicina i la ciutat de Barcelona, i la posada en valor de Lluís Domènech i 
Montaner i la seva aportació al modernisme.  
 

 

Imatge panoràmica del 
passeig central del 
Recinte Modernista de 
Sant Pau. 
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4.  
L’INSTITUT DE LA UNIVERSITAT DE NACIONS 
UNIDES SOBRE GLOBALITZACIÓ, CULTURA I 
MOBILITAT 
 
 
 
 
 
 
El Pavelló de Sant Manuel acull l’Institut de la Universitat de Nacions 
Unides sobre Globalització, Cultura i Mobilitat (UNU-GCM). L’objectiu del 
centre, que ocupa una superfície de 945,47 m2, és esdevenir un referent de 
la recerca i la difusió de tot allò que afecta a la globalització, la cultura i la 
mobilitat des de l’òptica de les migracions i els mitjans de comunicació.  
 
El propòsit d’aquest institut, l’onzè del mon, és traçar punts d’unió entre 
diferents grups, col·lectius i actors internacionals que estudien i treballen 
en aquestes àrees, més enllà de l’àmbit acadèmic. Així es volen superar els 
buits existents en aquests aspectes a nivell local i global per avançar cap 
als objectius de les Nacions Unides en matèria de desenvolupament, 
sostenibilitat i justícia.  
 
L’UNU-GCM vol contribuir a la bona governança, la diversitat cultural, la 
democràcia i els drets humans a través d’una millor comprensió de la 
mobilitat cultural i la diversitat en el context de la globalització. Se centra 
en els fenòmens culturals i socials majoritaris que tenen lloc al voltant de 
les migracions i els mitjans de comunicació com a característiques de la 
globalització.  
 
L’Institut promou la recerca avançada en aquestes àrees a nivell mundial i 
local, posant el focus en els conceptes culturals fonamentals com ara les 
fronteres, la qüestió de gènere i les connexions transnacionals. Amb tot 
això, l’UNU-GCM pretén donar suport a l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·leni, en particular el principi d’igualtat de gènere i 
la noció de desenvolupament a nivell global.   
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5.  
CASA ÀSIA 
 
 
 
 
 
 
Casa Àsia també s’ubica al Pavelló de Sant Manuel. Aquesta institució, que 
compta amb 1.205,45 m2 de l’edifici, es va crear per enfortir el coneixement 
i el diàleg sobre Àsia a Espanya, a través de l’anàlisi i la discussió 
d’aspectes cívics, polítics, socials, culturals, econòmics i ambientals.  
 
A més, Casa Àsia dóna suport a activitats i projectes que contribueixen a un 
millor coneixement entre les societats asiàtiques i l’espanyola, promovent, 
alhora, les relacions entre totes elles.  
 
Aquest projecte pretén ser un referent del coneixement sobre aquesta part 
del món. Amb aquest propòsit va crear-se l’any 2001 com a consorci format 
pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, la Generalitat i els Ajuntaments 
de Barcelona i Madrid.  
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Aquest projecte està impulsat per la Fundació 
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
formada per l’Ajuntament de Barcelona, el 
Capítol Catedralici i la Generalitat de Catalunya 
 

 

 

 

Sant Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona 
+34 935537144 
www.santpaubarcelona.org 
recintemodernista@santpau.cat 
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