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TITULAR
El Recinte Modernista de Sant Pau, obra de Lluís Domènech i Montaner i patrimoni mundial per
la Unesco, s’ha transformat en un centre de coneixement, innovació i recerca, així com en un
nou pol d’atracció turística, després d’un exhaustiu procés de rehabilitació. Els edificis,
construïts entre 1902 i 1930, són avui espais funcionals i sostenibles.

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES
Dels dotze pavellons que conformen el Recinte Modernista s’han rehabilitat sis i dos més estan
en obres. S’han invertit més de 70 milions d’euros en un període de quatre anys. S’ha
rehabilitat la superfície enjardinada i s’ha dotat el conjunt d’un sistema de geotèrmia per
condicionar els diferents edificis. La superfície construïda és de 35.505 metres quadrats, amb
27.718 metres quadrats d’espais enjardinats.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Després d’acollir durant un segle les instal·lacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el
Recinte Modernista ha experimentat un dels processos de rehabilitació patrimonial més
ambiciosos del moment. Iniciat a la tardor del 2009, posa en valor tota la riquesa artística
d’aquest conjunt únic a Europa.
Aquest procés, realitzat sota estrictes criteris de sostenibilitat, ha dotat els pavellons construïts
a principis del segle XX de les més avançades tecnologies per tal d’habilitar espais de treball
preparats per al segle XXI.
Aquesta innovació arquitectònica té un paral·lelisme amb els nous usos dels pavellons. El
Recinte Modernista esdevé ara un campus de coneixement, recerca i innovació com a seu
d’organismes de rellevància internacional. Aquestes institucions treballen en els seus propis
programes i estableixen sistemes de col·laboració en iniciatives compartides per desenvolupar
estudis i projectes que aportin respostes a alguns dels reptes globals de la societat del segle
XXI, en el àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació, amb Barcelona com a “marca” i amb
coherència amb la història i la filosofia de Sant Pau. L’Institut de les Nacions Unides, Casa
Àsia, GWOPA, l’Oficina de l’OMS a Barcelona, el Programa de Perfils de Resiliència de les
Ciutats d’ONU-Habitat, l’Institut Forestal Europeu (EFI) i la GUNI estan treballant en tres
pavellons del recinte.
Al llarg del 2013 s’ha fet un salt molt important en les obres de rehabilitació, tant dels pavellons
com dels espais exteriors.
A final de febrer del 2014, el conjunt modernista obre les seves portes amb un centre de
coneixement, una proposta cultural que inclou, a més d’activitats, un programa de visites i uns
espais patrimonials aptes per a congressos, seminaris i cursos.
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Jordi Bachs i Ferrer, director gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau
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