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— Criteris de sostenibilitat que 
van marcar la rehabilitació dels 
pavellons modernistes.

— Mesures innovadores de Domènech 
i Montaner, el precedent de la 
sostenibilitat actual. 

— Paisatgisme. Recuperació de la 
ciutat-jardí ideada per Domènech i 
Montaner. 

— Presència de la sostenibilitat 
en els actuals usos del Recinte 
Modernista: organitzacions 
residents, turisme sostenible i 
compromís amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i 
l’Agenda 2030.

— La rehabilitació d’un espai patrimonial partint de criteris de 
sostenibilitat. Quins són aquests criteris, com es van aplicar i 
com parteixen de les innovadores solucions  arquitectòniques 
que va implementar Domènech i Montaner.  

— En què consisteix l’energia geotèrmica, com funciona i per què 
es va decidir establir en un espai patrimonial com Sant Pau.

— Quina és la idea de ciutat-jardí que va concebre Domènech 
i Montaner, com s’ha recuperat amb la rehabilitació, quines 
espècies d’arbres i plantes s’han plantat i amb quin propòsit.

— Què són els ODS? Com es treballen des d’una institució amb 
més de 600 anys d’història?

— Organitzacions residents al Recinte Modernista de Sant Pau: 
qui són, en quins àmbits treballen i quins són els ODS amb els 
que es comprometen.

— Turisme sostenible, què és i com es desenvolupa aquest 
model compromès amb l’entorn.

90 minuts

Sabíeu que Sant Pau acull la instal·lació geotèrmica més gran del sud 
d’Europa? Que la sostenibilitat va marcar les feines de rehabilitació dels 
pavellons modernistes? 

Coneixíeu que Domènech i Montaner va proposar mesures innovadores 
que avui es consideren paradigma de la sostenibilitat? 

En aquesta visita us explicarem com Sant Pau s’ha convertit en un espai 
referent en sostenibilitat. Els criteris aplicats durant la rehabilitació dels 
antics edificis, les mesures que s’han implementat per a la seva gestió 

i l’actual pla d’usos dels pavellons han fet que Sant Pau sigui un entorn 
únic en què hi conviuen història i innovació. 

Actualment, l’activitat cultural de Sant Pau, reconeguda amb el segell 
Biosphere de Turisme Responsable, es fa compatible amb l’existència 
de diferents organitzacions residents als antics edificis modernistes. 
Aquestes institucions treballen en els àmbits de la innovació, la salut, 
la sostenibilitat i la cultura, àrees coincidents amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i els principis de l’Agenda 2030.

Què us proposem?

Fitxa tècnica

Sant Pau, Patrimoni Mundial i model de sostenibilitat 
Visita a l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per conèixer 
com ha esdevingut un referent mundial en arquitectura sostenible
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