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n La medicina del futur cada dia 
és més a prop. Les obres de cons-
trucció de la nova Clínica Girona, 
a l’entrada sud de la ciutat, enca-
ren l’última fase. Un cop comple-
tament acabada l’estructura de 
l’edifici, ara es treballa simultàni-
ament en la façana i en les ins-
tal·lacions interiors. Si se segueix 
el ritme actual, l’obra estarà total-
ment acabada cap al mes d’octu-
bre i després vindrà un període de 
verificacions i proves dels equipa-
ments, abans del trasllat definitiu, 
i es manté la previsió d’estrenar el 
nou centre sanitari dins d’aquest 
d’any 2021. 

La nova Clínica Girona, que 
dignifica urbanísticament la zona, 
és un projecte viu i dinàmic que ha 
experimentat alguns canvis des 
que es va iniciar la seva construc-
ció, sobre tot arran de la pandèmia 
de la covid-19. S’han reformat i re-
dissenyat alguns espais i serveis 
per poder fer front a la pandèmia 
actual, amb les màximes garanti-
es de qualitat assistencial, així com 

per deixar-la preparada, des de la 
seva concepció, per a les futures 
crisis sanitàries que es puguin pre-
sentar. 

La pandèmia del covid-19 i les 
reestructuracions que s’han hagut 
de fer com a conseqüència de la 
mateixa, han allargat una mica els 
terminis de les obres. Segons de-
clara el gerent de Clínica Girona, 
Carles Espígol: «No es tracta no-
més d’acabar l’obra, sinó que tam-
bé hi ha equipaments importants 
que s’han d’instal·lar amb les mi-
llors condicions i després s’han de 
fer les proves de tot. Abans que en-
tri el primer malalt, hem d’estar se-
gurs que tot funciona molt correc-
tament, i quest procés requereix el 

seu temps si es fan les coses ben fe-
tes».  

Compromesos amb la salut i 
amb l’estalvi energètic 
Conscients que tothom ha d’apor-
tar un gra de sorra en la lluita con-
tra el canvi climàtic, la nova Clíni-
ca s’ha projectat com un edifici al-
tament sostenible: disposarà d’es-
pais amb baixes emissions, super-
fícies de contacte amb propietats 
antibacterianes i una qualitat de 
l’aire interior òptim, que augmen-
tarà la sensació de benestar dels 
seus ocupants. 

En aquest sentit la nova Clínica 
Girona fa una aposta decidida per 
l’estalvi energètic, començant per 

la façana. La «pell» que recobrirà 
la nova Clínica Girona serà molt 
especial: tècnicament s’anomena 
«façana ventilada» i és actualment 
el sistema d’aïllament tèrmic d’ex-
teriors més avançat, i que permet 
un gran aprofitament de l’energia. 
L’està muntant l’empresa Ciprés 
Group, especialitzada en façanes 
singulars.   

La façana ventilada és un tipus 
de tancament exterior proveït 
d’una cambra d’aire vertical con-
tínua on es crea, entre d’altres, 
l’efecte xemeneia, el qual és degut 
a l’escalfament del parament exte-
rior i provoca una variació de la 
densitat de la capa d’aire de l’espai 
intermedi respecte de l’aire ambi-

ent, amb el conseqüent moviment 
d’ascensió. Aquestes característi-
ques fan que tot l’edifici gaudeixi 
d’un gran confort tèrmic i acústic.  

La nova Clínica Girona triplica-
rà l’espai actual: «Guanyarem en 
serveis a les persones i avançarem 
cap a la medicina del futur, amb 
pocs dies d’estada a la clínica i di-
agnòstics més eficients», afirma el 
gerent Carles Espígol. Estructura-
da de forma vertical, la nova clíni-
ca està dissenyada seguint parà-
metres de màxima polivalència, 
entenent que un edifici hospitala-
ri ha de permetre els canvis de dis-
tribució futurs que es generin a 
causa dels avanços de la medici-
na, de l’evolució dels processos 
mèdics o de l’arribada de noves 
pandèmies. L’equip de PMMT ar-
quitectes ha realitzat un disseny 
innovador i funcional al servei 
d’una clínica eficient, sostenible i 
accessible universalment, com-
promesa amb la salut de les perso-
nes. Un edifici innovadorament 
saludable per acollir la medicina 
del futur.
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Diferents fases del muntatge de la façana ventilada, segons esquema de Ciprés Group. CLÍNICA GIRONA


