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El Recinte Modernista de Sant Pau s’adhereix a l’Hora del Planeta  

Dissabte 19 de març s’apagarà la il·luminació de la façana principal de 20.30 a 
21.30 hores 

El Recinte Modernista de Sant Pau s’adhereix , un any més,a l’Hora del Planeta que se celebra 
demà dissabte 19 de març, a les 20.30 hores. Aquesta iniciativa promoguda per l’ONG WWF 
consisteix en què individus, ciutats, monuments emblemàtics i empreses de tot el món apaguin 
les llums durant una hora per cridar l'atenció sobre l'amenaça del canvi climàtic. En aquest 
sentit, el Recinte Modernista de Sant Pau apagarà la il·luminació de la façana principal de 
20.30 a 21.30 hores. 

Quan el món s'enfosqueixi, gairebé 10.000 ciutats de 172 països estaran participant i aportant 
les seves solucions per combatre el major problema ambiental al que s'enfronta el planeta. 
Tant a Catalunya com a Espanya, totes les capitals de província ja han mostrat el seu 
compromís i apagaran les llums dels seus edificis més emblemàtics com a símbol de lluita 
contra el canvi climàtic. 

Des de l'origen de la campanya l’any 2007 a Sidney (Austràlia), l'Hora del Planeta de WWF s'ha 
convertit en el major moviment en defensa del medi ambient i contra el canvi climàtic en 
gairebé 10.000 ciutats de tot el món. L’eslògan d’aquest any és ‘Canvia pel clima’, un missatge 
que pretén promoure l’adopció de mesures d’estalvi energètic i l’adopció d’un model de 
desenvolupament 100% renovable en totes les esferes de la vida. 
 
Des de Cambodja a Camerun o Colòmbia, passant per vint-i-quatre fusos horaris, des de Samoa 
a les Illes Cook, cases, oficines i monuments es quedaran a les fosques com a crit unànime 
contra el canvi climàtic. Fins ara, més de 1.200 llocs emblemàtics com la Torre Eiffel, a París, i 
el Golden Gate, a Sant Francisco, s'enfosquiran durant l'Hora del Planeta. A més, prop de 40 
Llocs Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, com l'Acròpoli d'Atenes i el Castell d'Edimburg, 
a Escòcia, recolzen la campanya. 

Més informació: www.santpaubarcelona.org 


