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Segon cicle 
d’educació 
secundària i primer 
de batxillerat

Història i 
arquitectura

— La corrent higienista, què és i quins canvis 
va suposar.

— L’aplicació d’aquests principis al projecte 
constructiu de Sant Pau

— Estructura, construcció i decoració dels 
pavellons; la bellesa que cura 

— Solucions innovadores ideades per 
Domènech i Montaner

— Jardins, la natura com a teràpia

— Conèixer com l’arquitectura dona resposta a 
les necessitats de la gent.

— Saber quins són els principis higienistes  
i com l’arquitecte els aplica a Sant Pau

— La importància de la llum natural i la 
ventilació, i les maneres que va trobar 
Domènech d’aplicar-les per aconseguir més 
hores de llum i una bona canalització de l’aire.

— Reconèixer materials i tipologies de 
documents antics.

— Descobrir com la decoració forma part 
d’aquest tot i contribueix al benestar  
dels pacients.

— La concepció dels jardins com a part del 
procés de recuperació dels malalts. 

90 minuts

Sabíeu que Domènech destinava 145 m² d’espai a cada pacient? 
Coneixíeu que va desplaçar el Recinte Modernista respecte a la trama de 
l’Eixample per obtenir una excel·lent orientació nord-sud, la qual cosa 
implicava més hores de llum i major ventilació? Com penseu que això  
repercutia en la recuperació dels pacients? 

Us proposem recórrer el Recinte Modernista per descobrir com 
l’arquitectura es va posar al servei de les necessitats de la gent, i com 
Domènech i Montaner va idear un hospital punter i innovador i, al mateix 
temps, un dels més bonics del món. 

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser un centre capdavanter ja 
des dels seus inicis gràcies a les solucions que va aplicar Domènech 
i Montaner en la seva construcció. El projecte va estar clarament 
influenciat pels principis higienistes, imperants a principis del segle 
XX. Aquesta corrent, desenvolupada per metges, denunciava la manca 
de salubritat i d’higiene a les ciutats industrials, tot relacionant-les 
amb les altes taxes de mortalitat i les freqüents epidèmies. En aquesta 
visita l’alumnat descobrirà com Domènech i Montaner va treballar per 
desenvolupar mesures relacionades amb la higiene i el benestar dels 
malalts ingressats.

Què us proposem?

Fitxa tècnica

Arquitectura que cura: l’higienisme al projecte de Sant Pau
Visita a l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per conèixer 
com l’arquitectura domenechiana es va posar al servei de 
la medicina
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