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Un important dispositiu
sociosanitari i de salut mental
per al barri
Experiència del passat amb
visió de futur

L’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) ha demostrat des dels seus inicis que
té vocació per a treballar amb la gent gran. Des de les primeres places a l’antic Asil del
Parc ha passat molt de temps: vam crear el Centre Geriàtric l’any 1977 i vam fundar
recentment l’Institut d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària (IAGS).
En tots aquests anys hem adquirit una gran experiència en l’assistència integral a la gent
gran. Tenim un servei de geriatria acreditat per a formar els nous especialistes i un servei
d’infermeria altament especialitzat i motivat.
Ara més que mai, en un mil·leni en què la població envelleix i alhora apareixen nous
tractaments i perspectives per a les persones que pateixen malalties com l’Alzheimer o
les demències, podem fer que la nostra experiència beneficiï al conjunt de la ciutat.

Nous serveis necessaris i de qualitat
per al barri

El Centre Fòrum de l’Hospital del Mar apropa els serveis d’atenció a la gent gran a la seva
població. L’edifici, que està a la zona del Fòrum 2004, entre els carrers Llull i Rambla Prim,
es troba a l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar i per tant acostarà els serveis de geriatria
i psiquiatria al mateix temps que enfortirà la connexió amb l’hospital per a les malalties
de major complexitat.
Aquest nou centre respon a l’encàrrec del Catsalut i als plans de l’Hospital del Mar per
a respondre a l’evolució i creixement de la població de Sant Martí a la que atenem.

Atenció sociosanitària i
salut mental

El Centre Fòrum obre llits destinats a la geriatria i a malalties neurodegeneratives com
l’Alzheimer i altres demències.
El Centre compta amb llits destinats a la psiquiatria en fase subaguda. Temporalment, el
Centre acollirà llits per a malalts mentals en fase aguda, hospital de dia i servei d’atenció
continuada.
En aquest centre es concentraran les principals línies d’assistència, formació i recerca en
la línia d’investigació de Neurociències dels Hospitals de l’Institut Municipal d’Assistència
Sanitària (IMAS). Treballem per a trobar nous camins per a diagnosticar i tractar les malalties
del cervell, un camp en constant expansió.

Obres
i equipaments
El nou edifici consta de cinc plantes i
semisoterrani, i ocupa 21.000 m2 construïts. Ha
estat dissenyat pels arquitectes Clotet Paricio
Associats i forma part d’una illa amb edificis de
gran alçada destinats inicialment a oficines i
amb un espai interior verd d’accés públic.
Hi treballaran més de 200 professionals.
Es tracta d’un centre concebut sense barreres,
dissenyat per a deixar passar la llum i permetre
la visió del carrer des de l’interior. S’ha fet una
distribució en terrasses que delimitaran espais
específics per als programes de salut.
Totes les habitacions són dobles i tenen banys
adaptats, ideades per a oferir major intimitat
als malalts.

21.000 m2 construits
200 professionals
Cinc plantes i semisoterrani
Illa interior ajardinada i pública
Inversió total: 27.400.000 ¤

Un edifici modern...
Amb el Centre Fòrum de l’Hospital del Mar hem tingut l’oportunitat de dissenyar un
projecte nou on crear espais de convivència i de qualitat per a professionals i usuaris.
L’estructura de l’edifici obeeix a una distribució per terrasses. Està formada per a tres
ales que es troben en un nucli central on es situen escales, ascensors i patis d’instal·lacions.
Compta amb dos patis oberts al sud-est, que creen una façana interior a nivell de planta
baixa i amplies terrasses en la primera, quarta i cinquena planta.

Espaiós i obert
En el Centre Fòrum destaquen els espais amples i les plantes lluminoses, ja que la façana
és totalment de vidre.
La llum natural és una constant i està aprofitada al màxim. I per a poder graduar-la quan
calgui, s’han col·locat persianes a certa distància de les finestres.
Les vistes inclouen espais verds ajardinats, una rambla central i pèrgoles i terrasses per a
les diferents unitats.

Confortable
Les àrees espaioses que es combinen amb petits racons on seure i habitacions que respecten
la privacitat. El disseny interior és idoni per a usuaris i professionals.
Dotat amb la màxima comoditat estructural, el nou centre disposa d’equipaments moderns
i de qualitat. S’han emprat modernes tecnologies per a les instal·lacions de fontaneria,
electricitat, protecció d’incendis, comunicacions, trucada a infermeria, etc.

... i sostenible
Els circuits interns han estat pensats per a ser pràctics i estalviadors d’energia.
Climatització
El centre està alimentat per una xarxa externa de generació i distribució d’aigua per
calefacció, aigua calenta sanitària i freda per refrigeració. Els residus orgànics del propi
edifici són reciclats i cremats per a produir part d’aquesta energia.
Recollida de roba
La roba bruta segueix un circuit directe per al seu processament, sense necessitat de trasllat
pels corredors, a través de conductes que uneixen les plantes amb el semisoterrani.
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Oferta de serveis
L’edifici comprèn:
• Una unitat de Consultes Externes.
• Sis mòduls d’hospitalització:
Unitats de Geriatria, Alzheimer i altres demències: 206 llits.
Unitats de Salut Mental: 87 llits.
• Dos Serveis d’Hospital de dia:
Hospital de dia de Geriatria, fins a 50 places.
Hospital de dia de Salut Mental, fins a 30 places.
• Un Servei d’Atenció continuada en Salut Mental.

Distribució
de l’oferta de serveis
Descripció per plantes
Planta Baixa

• Espai de recepció.
• Hospital de dia de Geriatria, per als tractaments sense ingrés: rehabilitadors,
de recuperació de la memòria, de suport familiar, etc. Fins a 50 places.
• Farmàcia.
• Àrea social de Geriatria, Servei d’atenció a l’Usuari i Treball social.
• PADES
• Serveis de podologia i perruqueria per als malalts hospitalitzats.
• Servei d’Atenció continuada en Salut Mental.
• Consultes externes de Geriatria i de Salut Mental.
• Cafeteria-Restaurant oberta al públic.

Planta Primera

• Unitat d’hospitalització de Geriatria per a malalts en fases avançades.
Disposa de 27 llits, dues grans sales polivalents molt lluminoses, una terrassa
i altres espais que garantiran el confort i seguretat de les persones acollides.
• Serveis de rehabilitació i sales de tractament.

Planta Segona

• Dues unitats d’hospitalització de Geriatria. 84 llits.
• Sales d’activitats polivalents.

Planta Tercera

• Dues unitats d’hospitalització de Geriatria. 84 llits.
• Sales d’activitats polivalents.

Planta Quarta

• Unitat d’hospitalització de Geriatria de 11 llits.
• Unitat d’hospitalització de Salut Mental, amb 46 llits.
• Sales d’activitats polivalents.

Planta Cinquena

• Unitat d’hospitalització de Salut Mental, amb 41 llits.
• Sales d’activitats polivalents.

Planta Semisoterrani

• Cuines.
• Servei de Documentació sanitària.
• Sala d’informàtica.
• Serveis tècnics i de manteniment.
• Vestuari, rober i recollida de roba bruta.
• Zona de residus i de Climatització.
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