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1.
HISTÒRIA I CARACTERÍSTIQUES
DEL PAVELLÓ DE SANT LEOPOLD

El Pavelló de Sant Leopold (anomenat originalment II-Est) va ser construït
entre 1903 i 1918. Amb una capacitat inicial per a 60 llits, va rebre el nom de
Leopold Gil i Llopart, nebot i col·laborador del banquer Pau Gil, principal
mecenes i impulsor de la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Eusebi Arnau va esculpir el seu retrat, amb bigoti a l‘estil kàiser inclòs,
a la figura del sant que presideix l’entrada principal de l’edifici.
El maó i la pedra dels carreus i les columnes són els principals elements
constructius de les façanes. A l’interior, el mosaic i la pedra dels elements
ornamentals convertien l’espai en un indret lluminós i colorista. Entre
l’atractiu artístic de l’edifici, destaquen les obres escultòriques d’Eusebi
Arnau i Pau Gargallo, i els mosaics de Mario Maragliano.
El primer ús sanitari definit que va tenir l’edifici va ser el de Medicina
General i Cardiologia (1935), especialitats que serien substituïdes per la de
Medicina Interna a partir de la segona meitat del segle XX. Posteriorment
s’afegirien progressivament el Servei de Dermatologia, Docència i
Coordinació de Donació d’Òrgans i Banc de Teixits.
Imatge exterior del
Pavelló de Sant Leopold
un cop completat el
procés de rehabilitació
de l’edifici.
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El 1956 va executar-se la primera gran transformació del pavelló: la
construcció d’un altell per ubicar-hi un laboratori d’anatomia patològica. En
les dècades següents, l’edifici va veure modificada la seva estructura
interna per adaptar-lo a noves necessitats hospitalàries. Per tal
d’augmentar la seva superfície, fins i tot se li van afegir diversos espais
adossats a la façana.
Sant Leopold té planta semisoterrani i planta baixa, i una superfície
construïda de 1.570 m2.

El maó, la pedra i la
ceràmica vidriada són
els principals elements
constructius del Pavelló
de Sant Leopold.
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Nom del pavelló
Pavelló de Sant Leopold
Últim ús sanitari
Serveis de Medicina Interna, Dermatologia, Docència, Coordinació de
Donació d’Òrgans i Banc de Teixits
Superfície construïda
1.570 m2
Dates de construcció
1903-1918
Arquitecte
Lluís Domènech i Montaner
Rehabilitat per
Ramon Calonge
Consolidació estructural i restauració de façanes, cúpules i terrasses
Xavier Guitart
Rehabilitació i adequació interior
A dalt, un dels elements
exteriors més
característics dels
pavellons modernistes,
les cúpules que
recobreixen les antigues
sales de dia. A baix,
detall d’un dels grans
finestrals que s’han
recuperat.
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2.
LA REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ

Durant els anys d’activitat hospitalària, els continus canvis i modificacions
que va experimentar l’edifici van acabar per produir degradacions i
desperfectes sobre l’estructura original. Per això, els treballs de
rehabilitació, que s’han executat per fases, tenien com a objectiu principal
la reparació d’aquestes lesions i el reforç estructural que fos capaç de
retornar a Sant Leopold el seu aspecte exterior original i preparar els seus
interiors per a un nou ús, tot garantint el màxim respecte del valor
patrimonial de la construcció.
Després del desmuntatge dels elements arquitectònics no originals, i sota
la direcció de l’arquitecte Ramon Calonge, es va procedir a restaurar i
consolidar les façanes, la cúpula, la terrassa i les cobertes del pavelló. Així,
i després de mesos de treball, Sant Leopold recuperava la lluentor de les
teules de ceràmica vidriada, les àmplies finestres de la planta
semisoterrani (empetitides a causa de les necessitats sanitàries) i l’aspecte
original de les terrasses. A més, gràcies a aquests treballs s’han fet tasques
de neteja i restauració de les façanes i els elements de pedra que les
decoren, entre els quals destaquen les escultures d’Eusebi Arnau i Pau
Gargallo.
Aspecte de la nau
central del Pavelló de
Sant Leopold durant els
treballs de consolidació
de l’edifici.
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L’equip d’arquitectes de Xavier Guitart ha estat el responsable d’executar la
rehabilitació i adequació interior de l’edifici. El procés ha tingut dos
objectius fonamentals: d’una banda, recuperar la imatge interior de l’edifici,
que va quedar pràcticament desproveït de revestiments i ple de marques i
senyals de les actuacions d’ampliació; de l’altra, adaptar la construcció als
nous usos, tot fent compatible el respecte del valor patrimonial de l’edifici
amb les necessitats dels nous usuaris.
La rehabilitació interior del pavelló s’ha fet amb materials moderns que
reprodueixen l’ambient original de Sant Leopold, en els casos en què no ha
estat possible conservar els materials originals.
El projecte desenvolupat ha previst ampliar la superfície útil amb la
implementació d’un altell a la nau central. Aquesta estructura, totalment
efímera i respectuosa amb l’esquelet original del pavelló, es forma
mitjançant unes costelles laminades de fusta d’avet. Sota aquest espai
s’han configurat un seguit de despatxos i àrees de treball que
complementen el gran espai obert de treball que queda a la part superior de
l’altell.
La fusta i el vidre són també els elements dominants de les noves divisòries
que han permès convertir la planta -1 del pavelló en una àmplia zona de
despatxos. En aquest espai la llum natural també pren protagonisme
gràcies a la recuperació de les grans obertures originals.
Les parets i el sostre del
pavelló han recuperat
els colors vius de la
ceràmica, que
reprodueix diversos
motius florals.
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A dalt, imatge general
de l’altell, una
estructura efímera que
ha permet ubicar en un
nivell superior una gran
àrea de treball sense
afectar l’esquelet de
l’edifici. Les dues altres
fotografies permeten
descobrir l’estructura
de fusta que sosté
aquest nivell superior i
l’escala a través de la
qual s’hi accedeix.
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A banda de l’altell, a l’interior de Sant Leopold s’ha creat un nou nucli de
comunicació vertical gràcies a la instal·lació d’un ascensor i a la construcció
d’una escala al cos davanter de l’edifici.
A nivell decoratiu, s’ha recuperat per complet el revestiment de ceràmica
d’inspiració vegetal que recobria tota la coberta interior de la nau central.
La ceràmica també és força present a la sala de dia, que recobra el seu
volum original i esdevé ara una privilegiada sala de reunions.
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Gràcies a la rehabilitació, Sant Leopold és un edifici sostenible. Els treballs
han permès dotar-lo dels últims avenços en eficiència i estalvi energètic.
Com passa a la resta d’edificis del Recinte Modernista, 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 llistons 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.
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Resum i calendari d’actuacions al Pavelló de Sant Leopold
Desmuntatge d’elements estructurals no originals
octubre – desembre 2009
Rehabilitació i consolidació de coberta, cúpula, terrasses i façanes
novembre 2010 – setembre 2011
Rehabilitació interior
juliol 2012 – juny 2013
Pressupost total
6,434.307,71 M€
Finançadors
Fons FEDER
2.600.000 €
Ministeri de Foment
2.049.823,67 €
Fons propis de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
1.682.484,04 €
Ministeri de Cultura
100.000 €
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Distribució interior de l’edifici
Planta -1 (694,91 m2 construïts)
Despatxos
Àrea de treball diàfana
Office
Serveis
Planta 0 (678,05 m2 construïts)
Recepció – Espai vestíbul
Despatxos
Sales de reunions
Office Serveis
Planta 1 (198,50 m2 construïts)
Àrea de treball diàfana
Accés a terrassa
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3.
UNA APOSTA PEL CONEIXEMENT, LA
INNOVACIÓ I LA CULTURA

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’UNHABITAT , 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 FORESTAL EUROPEU

Sant Leopold acull l’Institut Forestal Europeu (EFI), un centre d’excel·lència
en matèria mediambiental, del canvi climàtic i del desenvolupament
sostenible.
L’EFI és un organisme internacional, reconegut per 22 països europeus, que
té com a objectiu la promoció de la conservació i la gestió sostenible dels
boscos europeus i l’assessorament de les polítiques estratègiques forestals
relacionades amb les funcions ecològiques, socials i econòmiques de les
masses forestals d’Europa. També treballa qüestions relacionades amb el
canvi climàtic i la sostenibilitat. A més, assessora la Comissió Europea
sobre qüestions forestals d’àmbit global que tinguin una importància
estratègica per a Europa.
La seva relació amb Sant Pau va començar l’any 2011, quan el Recinte
Modernista va guanyar un concurs internacional per a la ubicació de
diferents programes de l’EFI, superant les candidatures de ciutats com
París, Brussel·les, Luxemburg, Ginebra i Hèlsinki. L’estiu d’aquell any un
primer equip de professionals de la institució ja va començar a treballar en
un espai provisional dins del conjunt de Domènech i Muntaner.
Des de Sant Pau, l’EFI impulsa dos projectes de vital importància i de
caràcter estratègic. D’una banda, ha instal·lat a Sant Leopold la seu de
l’Oficina Regional de l’EFI per a la Mediterrània (EFIMED). De l’altra, ha
establert a Barcelona el Policy Advice Group, el màxim grup d’experts de la
institució, els quals treballen actualment en dues línies principals de
recerca i assessorament: la Forest Law Enforcement, Governance and Trade
(FLEGT), que implementa el Pla d’acció per a l’organització, governança i
comerç de fusta de la UE; i la Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation Facility (REDD), un conjunt d’eines que es proposen a
les institucions europees per reduir l’impacte que genera la deforestació
sobre l’augment de les emissions contaminants.
Des de Sant Pau, l’EFI participarà activament en l’assessorament i disseny
de polítiques que tindran un impacte global. A més, podrà assumir nous
encàrrecs per part de les institucions europees i traçar noves línies de
recerca i col·laboració amb la resta d’institucions internacionals presents al
Recinte Modernista.
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De fet, la instal·lació de l’EFI a Sant Pau ha propiciat l’impuls de projectes
de cooperació científica que posin l’accent en la conservació dels boscos i
la reducció dels efectes de la desforestació i el canvi climàtic. Partint del
fet que Catalunya té una dilatada tradició en la gestió pública dels boscos i
l’existència de diversos centres de recerca i empreses especialitzats en
aquesta àrea, diverses organitzacions estan treballant per establir a Sant
Pau un hub internacional de recerca sobre política forestal.
El projecte, actualment en fase de definició, compta amb el suport de la
Generalitat i reforçaria el paper de Catalunya en aquest àmbit. El projecte
donaria major rellevància i projecció als resultats de les investigacions, una
major eficiència a les polítiques adoptades i més prestigi internacional a les
propostes i activitats impulsades en aquest àmbit.
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5.
PROGRAMA DE CIUTATS DE PERFILS
RESILIENTS D’UN-HABITAT

Sant Leopold es completa com a centre d’excel·lència en l’àmbit de la
sostenibilitat gràcies a la incorporació de l’Oficina del Programa de Perfils
de Ciutats Resilients d’UN-HABITAT.
El Programa treballa per minimitzar els efectes de les catàstrofes naturals
en els assentaments humans, adequant pobles i ciutats perquè fenòmens
com els terratrèmols i les inundacions causin els menors danys possibles.
Partint de la premissa de què les ciutats són llocs segurs per viure-hi i
treballar-hi quan els seus gestors són capaços d’implementar estratègies i
plans de desenvolupament basats en indicadors de resiliència, el Programa
es planteja donar compliment als següents objectius en un horitzó de 4-5
anys:
-

Crear un model de sistemes urbans adaptable a tots els
assentaments humans.

-

Establir una sèrie d’indicadors, estàndards i perfils per donar suport
a les ciutats a l’hora de calibrar l’habilitat de les ciutats en la gestió,
resistència i recuperació de situacions de crisi.

-

Creació d’eines informàtiques que donin suport a l’aplicació de
criteris de resiliència a les ciutats.

-

Establir estàndards internacionals per determinar la resiliència
urbana.

-

Creació d’una nova normativa interna per a UN-HABITAT que sigui
aplicable en la monitorització d’assentaments urbans a nivell
internacional.
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6.
GUNI

La Global University Network for Innovation (GUNI) és la tercera institució
que s’ha instal·lat a Sant Leopold. Es tracta d’una xarxa d’universitats que
té com a objectiu fomentar la cooperació i l’intercanvi entre les diferents
Càtedres UNESCO d’Educació Superior. D’aquesta manera es pretén
enfortir el paper que tenen les institucions d’educació superior com a servei
públic i la seva responsabilitat social.
La GUNI va ser creada l’any 1999 per la UNESCO, la Universitat de Nacions
Unides i la Universitat Politècnica de Catalunya després de la Conferència
Mundial sobre Educació Superior (WCHE) de 1998 per donar continuïtat a
les conclusions d’aquesta trobada i facilitar-ne l’aplicació.
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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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