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La reforma del
complex ‘Nou
Bellvitge’ avança
Segona fase d’ampliació de l’hospital
S’està construint un nou
edifici de 45.000 m2
que acollirà
el Servei d’Urgències,
els quiròfans, el cor
tecnològic del centre
i l’heliport

El Nou Bellvitge s’ha configurat
com una gran illa d’equipaments
sanitaris, docents i d’investigació;
amb nous edificis que modernitza
ran i descongestionaran els serveis
actuals i amb carrers oberts al barri.
El complex estarà envoltat de zona
verda i tot l’aparcament serà sub
terrani. La primera fase va finalitzar
l’abril del 2006 amb la posada en
marxa del nou edifici de Consultes
E x ternes. Ac tualment, dintre de
la segona fase, s’estan edificant
45.000 m2 nous que es distribuiran

Gabriel Cazado

L’Hospital Universitari de Bellvit
ge (HUB) ha fet balanç dels
seus objectius estratègics en
el decurs d’unes jornades tècni
ques celebrades a La Farga.
Durant l’acte de cloenda, on va
participar l’alcaldessa de L’H,
Núria Marín, l’arquitecte Albert
Pineda, responsable del projec
te Nou Bellvitge, va fer un repàs de
la refoma integral que s’hi està executant i que actualment es troba en
la segona fase. El nou complex de
l’HUB serà una de les peces clau del
parc científic i empresarial de la salut BiopoL’H.
Pineda va recordar que l’hospital
es va construir en un descampat i
que ha estat després que la ciutat
ha anat arribant. “Ara –va apuntar– la
intenció és fer-lo créixer dins el mu
nicipi i connectar-lo amb l’entramat
urbà”. D’aquesta manera, el projecte
del nou complex hospitalari va lligat a
la segona fase de la transformació de
la Granvia fins al límit del riu Llobre
gat. “L’HUB serà la porta sud d’aquest
nou continu urbà”, va dir.
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Albert Pineda, arquitecte responsable del Nou Bellvitge, durant la seva conferència
en quatre plantes. Aquí s’hi ubicaran
el nou Servei d’Urgències, un nou
bloc quirúrgic amb 32 quiròfans
i el cor tecnològic de l’hospital. A
la coberta s’hi habilitarà l’heliport,
que agilitarà el trasllat de pacients
i òrgans. L’edifici, que podria estar
acabat en dos anys, es connectarà
a través d’una passarel·la amb Con
sultes Externes.
Pel que fa al Campus Universi

tari i a les noves dependències de
l’Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL), l’avantprojec
te es presentarà al juliol.
La tercera fase, l’àrea d’hospi
talització, actualment concentrada
a les torres, està pendent de con
creció, tot i que la proposta arqui
tectònica passaria per construir una
nova estruc tura horitzontal amb
façana a la Granvia i orientada cap

al riu. Les emblemàtiques torres es
destinarien a altres usos.
L’alcaldessa Núria Marín va dir
que el BiopoL’H, on s’emmarca el
Nou Bellvitge, és “un projecte il·lu
sionant per a L’H ja que finalitzarà
la transformació de la Granvia i farà que la ciutat sigui un referent internacional en l’àmbit assistencial, ci
entífic i empresarial en relació amb
la salut”. # r . s .

