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Benvinguts
El Recinte Modernista de Sant Pau és 
una joia de l’arquitectura modernista, 
obra de Lluís Domènech i Montaner. 
Construït entre el 1902 i el 1930, va ser 
la seu de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau des del 1916 fins al 2009.

En la seva època, va marcar una fita 
en les construccions hospitalàries; un 
espai obert, amb bells edificis aïllats, 
comunicats entre si per una xarxa de 
túnels i envoltats de jardins, cercant 
el confort dels malats. És Patrimoni 
Mundial de la UNESCO des del 1997.



A llarg de la seva trajectòria com a 
hospital, els diferents pavellons han 
experimentat molts canvis. El 2009, un 
cop traslladats tots els malalts i serveis 
mèdics al nou Hospital, el conjunt 
modernista s’endinsa en un procés de 
rehabilitació sense precedents en un 
espai patrimonial. Dels dotze pavellons 
que el conformen, vuit estan acabats.

Qüestions com la recuperació dels 
espais originals projectats per 
Domènech i Montaner, la transformació 
dels pavellons en espais funcionals 
de treball i l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat i estalvi energètic han 
regit el procés de rehabilitació.



Divulgació històrica 
i organitzacions 
d’alt impacte social
Després de més de vuitanta anys
com a seu hospitalària, el Recinte
Modernista és avui un espai de
divulgació històrica i arquitectònica. 
A més, acull diferents organitzacions 
que desenvolupen projectes d’alt 
impacte social en l’àmbit de la 
innovació, la sostenibilitat, la salut i 
la cultura, en coherència amb el fins 
fundacionals de la institució. El seu 
objectiu és fer propostes que millorin 
les condicions de vida de la ciutadania. 
Els pavellons ocupats per aquestes 
institucions no són visitables.
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Recorregut

Interiors que  
es poden visitar

Recorregut 
pels túnels

Espais patrimonials 
del Pavelló de 
l’Administració

Espai expositiu Espai de 
recreació 
històrica



1   Sala Hipòstila

Denominada així per ser una sala sota 
columnes que, en aquest cas, suporten el pes 
de tot l’edifici de l’Administració. Concebuda 
com espai de pas i de distribució, en els últims 
anys va acollir el servei d’Urgències.

 

2   Pavelló de Sant Salvador

Va ser el primer pavelló que va rebre malalts el 
1916. Recuperat el seu aspecte original, és un 
espai expositiu sobre la història de la nostra 
institució i Domènech i Montaner.

 

 



3   Jardins

La natura era part indestriable de la funció 
hospitalària. Plantes i arbres purificaven l’aire, 
fixaven bactèries, influïen sobre el clima, 
protegien l’espai contra el vent i conservaven la 
humitat, tot pensant en el benestar del pacient.

 

4   Casa d’Operacions

La ceràmica i l’escultura es donen la mà en 
aquest edifici. Els cognoms de la façana 
pertanyen a metges il·lustres. L’enorme sala 
amb vidres del cos posterior correspon al que va 
ser el quiròfan principal.

 

 



5   Pavelló de Sant Rafael

És un espai de recreació històrica que explica 
com funcionava un pavelló l’any 1920 i com era 
l’espai per a l’hospitalització dels malalts i la 
sala circular anomenada «sala de dia» per als 
pacients que es podien llevar i rebre visites. 
El pavelló no està rehabilitat.

 

6   Túnels

La xarxa de galeries que comunica tots 
els pavellons va ser una innovació en 
l’arquitectura hospitalària del moment. 
Aquestes eren les artèries per les quals es feia 
l’avituallament del recinte. A la zona nord, una 
exposició de fotos antigues recrea la vida de 
l’Hospital en diferents moments de la història.

 

 



7   Pavelló de la Puríssima

És una mostra de com van quedar els espais 
un cop recuperades les volumetries originals 
de Lluís Domènech i Montaner. L’espai permet 
copsar la complexitat de tot el procés de 
rehabilitació dels pavellons. La fotografia del 
fons correspon a un pavelló d’infermeria 
l’any 1920.

 

8   Pavelló de l’Administració

És l’edifici més gran i més ric en ornamentació. 
L’arquitecte va dotar-lo de gran singularitat i 
simbolisme respecte el conjunt arquitectònic. 
Destaca el vestíbul, amb els seus colors i 
ornamentació, l’escala principal i la Sala 
Domènech i Montaner.

 

 



9   Final de la visita

En sortir del Pavelló de l’Administració es 
pot veure el meravellós mosaic que envolta 
l’edifici, obra de Francesc Lavarta i Mario 
Maragliano, on es narra la història de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Les escultures de la façana del cos central són 
d’un jove Pau Gargallo.

 



El recorregut de la visita pot variar en funció de 
l’ús dels espais. 

El Recinte Modernista és un espai sense fum. 
Està prohibit fumar.

Per mantenir l’espai en condicions òptimes no 
està permès accedir al Recinte amb menjar. 

El Recinte Modernista de Sant Pau és 
propietat de la Fundació Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. 

Els beneficis d’aquesta visita es dediquen a la 
preservació del conjunt patrimonial, a donar 
suport a l’activitat assistencial i investigadora 
de l’Hospital, i a promoure diferents projectes 
d’acció social.

www.santpau.barcelona

#SantPauBCN


