L’antiga Casa d’Operacions del Recinte Modernista de Sant Pau,
oberta al públic
L’edifici, situat al mig del passeig central, ha obtingut la certificació LEED d’Or,
que reconeix l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la seva rehabilitació

L’antiga Casa d’Operacions, també Pavelló de Sant Cosme i Sant Damià, s’incorpora als espais
que es poden visitar al Recinte Modernista de Sant Pau.
Situat al bell mig del passeig central, aquest edifici es va construir entre 1905 i 1914, per tant
és un dels pavellons que es va edificar en la primera fase de les obres, gràcies al llegat de Pau
Gil. Dissenyat i construït per Lluís Domènech i Montaner, té una estructura molt diferent a la
resta dels pavellons. Consta d’un soterrani i tres pisos. S’accedeix mitjançant dues rampes, a
banda i banda del porxo d’entrada, o bé des de les escales centrals que desemboquen en una
glorieta.
A la planta baixa, l’accessible per a visites, hi havia el quiròfan major. Una estança
semicircular, la meitat vidriada, sostre inclòs, per poder facilitar l’entrada de la llum i l’altra
meitat coberta amb marbre. Una petita tarima servia perquè els estudiants de Medicina i altres
metges poguessin seguir les operacions. A ambdós costats d’aquesta sala central estaven
situades la sala d’anestèsia i la d’espera de rehabilitació.
En el segon pis hi havia dues petites sales d’operacions, una per a dones i una altra per a
homes; una sala de guixos, la d’esterilització del material i instrumental i un magatzem per a
l’instrumental. En el tercer pis es van situar els generadors d’aigua esterilitzada i les sales de
fotografies –un laboratori radiològic i un altre fotogràfic.
En el soterrani es va habilitar la “piscina per a desinfecció del personal” –dutxes i banys per al
personal de quiròfan–, vestidors, magatzem i sala d’espera per als malalts que havien de ser
operats.
L’exterior de l’edifici és caracteritza per la seva ornamentació, tant de ceràmica i mosaic, com
d’escultura. Sant Cosme i Sant Damià, protectors dels metges, estan representats en dos
plafons de mosaic a l’alçada del primer pis. Altres plafons en mosaic, situats a les finestres
laterals i posteriors, són advocacions de diferents verges. Al pis superior, també en ceràmica,
apareixen noms de metges cèlebres que havien tingut relació amb l’Hospital. La major part
d’aquests treballs en ceràmica i mosaic són obra de Francesc Labarta (dibuixos) i Mario
Maragliano (mosaic).
Aquest pavelló és també un autèntic retaule escultòric, amb àngels de Pau Gargallo i Eusebi
Arnau, dragons alats i lleons es distribueixen en diferents indrets exteriors.
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La rehabilitació, realitzada en diferents fases per Rodon Arquitectes SLP; Ramón Godó Llimona
i ARC Enginyers i Godó, Dilme, Fabré i ARC, ha retornat a l’edifici la seva imatge original, que
havia perdut amb el pas dels anys per adaptar-se a les exigències de l’evolució de la pràctica
quirúrgica.
El cost de la rehabilitació ha estat de 4,4 M€, que han estat finançats pel Ministeri de Foment, a
traves de l’1% Cultural; la Generalitat de Catalunya; el Programa Operatiu FEDER i la Fundació
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Aquest pavelló ha obtingut la certificació LEED d’or que garanteix que l’edifici s’ha dissenyat i
construït utilitzant estratègies per a millorar el seu comportament en vectors ambientals com
ara un emplaçament sostenible; eficiència en l’ús de l’aigua; energia i atmosfera; materials i
recursos, qualitat ambiental interior, innovació i procés de disseny i prioritat regional.
Aquest certificat LEED se suma a les que ja tenen els pavellons de Sant Manuel, Sant Leopold i
Administració, totes tres en la categoria de plata, la certificació LEED Neighborhood, que
reconeix els edificis i els barris que han aplicat criteris de sostenibilitat en la seva construcció o
rehabilitació. En el cas d’aquesta última certificació, es tracta del primer cas al món d’un
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO que l’obté.
LEED és la certificació d’edificis sostenibles més prestigiosa del món, promoguda per
l’organització U.S. Green Building Council.
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