
NOU CAP A LA PALMA DE CERVELLÓ 
 
A instàncies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en data 
09/04/2020 l’òrgan públic de contractació Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya va convocar el Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el 
projecte executiu i la posterior Direcció d'obra del nou Centre d'Atenció Primària de la 
Palma de Cervelló. Clau: CAP-18322, a la ubicació actual del Parc de Cervantes. 
 
El jurat convocat per Infraestructures de la Generalitat va determinar el guanyador del 
concurs el dia 18-06-2021, sent seleccionat l’estudi d’arquitectura de Stefano 
Cortellaro, arquitecte. 
 
L'acta del jurat diu textualment les següents consideracions sobre la proposta 
guanyadora: 
 

1) Compliment del programa i qualitat funcional de la proposta: 
La proposta contempla els locals i dependències consignades al programa 
funcional.  
Les àrees estan correctament ubicades i desenvolupades. 
L’esquema de circulacions és clar, correctament vinculat a l’accés i diferenciant 
les àrees públiques de les àrees restringides, mitjançant l’accés pel centre de 
l’edifici. 
 

2) Contextualització de la proposta: 
L’accés a l’edifici per la part central es considera encertada. La mateixa 
volumetria de l’edifici ens indica la posició de l’accés. 
L’edifici es relaciona molt bé amb l’entorn amb una resposta formal clara i una 
façana encertada que fa referència a la memòria del lloc, recordant el mur de 
pedra existent, amb el tractament del formigó. 
 

3) Qualitat arquitectònica de la proposta: 
La proposta aporta valors arquitectònics notables amb una imatge exterior 
contundent, però amb matisos en el tractament de la façana, que li aporten 
riquesa. 
Es generen espais interiors agradables amb el posicionament de les consultes 
a carrer i amb la incorporació de patis que aporten llum natural a l’interior. 

 
4) Sostenibilitat de la proposta: 

Recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees adequada i 
aprofitament correcte de la superfície. 
Aporta estratègies passives encaminades a la reducció de la despesa 
energètica. 

 
5) Economia de la proposta: 

Proposta adequada als requeriments de l’encàrrec. 
Es proposen materials i solucions constructives adequades tècnicament i 
econòmicament. 

 
Actualment, el tècnic redactor guanyador del concurs es troba redactant el projecte 
bàsic i executiu. Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’aniran reunint periòdicament 
amb els representants del Departament de Salut i l’arquitecte redactor, per tal de 
verificar la idoneïtat de la proposta per als interessos del municipi. 
 
Posteriorment, Infraestructures de la Generalitat procedirà a la licitació de l’obra de 
l’edifici. Segons fonts d’Infraestructura, l’inici de la construcció de l’edifici està previst 



per al mes d’octubre de 2022, i la seva inauguració per al mes de setembre de 2023, 
aproximadament. 
 
El pressupost d’execució material de l’edifici està pendent de determinar-se en funció 
de les característiques finals del projecte executiu en procés de redacció, i serà 
íntegrament assumit pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 


