
www.santpau.barcelona

La Setmana Europea del Desenvolupament 
Sostenible se celebra del 30 de maig al 5 de juny 
amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania 
i divulgar l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, mitjançant 
l’organització d’activitats a tota Europa. 

Aquesta jornada ha estat possible gràcies a la 
participació de les organitzacions residents al 
Recinte Modernista, la Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya i Turisme de Barcelona.
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Diumenge, 2 de juny
Jornada d’entrada gratuïta,  
de 9.30 a 14.30h

Tallers, jocs i activitats sobre  
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides
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La clara aposta per la sostenibilitat 
amb la que es va realitzar la 
rehabilitació Recinte Modernista, 
reconeguda amb set certificats 
LEED atorgats pel US Green Building 
Council, ha permès recuperar aquest 
espai patrimonial amb elevats 
criteris d’estalvi energètic i protecció 
mediambiental. 

Aquest compromís es fa evident en 
la tipologia d’institucions residents 
al conjunt patrimonial, entitats d’alt 
impacte social que desenvolupen 
programes en l’àmbit de la innovació, 
la sostenibilitat, la salut i la 
cultura, d’acord amb els Objectius 
Desenvolupament Sostenible aprovats 
de l’ONU i els fins fundacionals de 
Sant Pau.   

– Banc Farmacèutic
– Barcelona Health Hub (BHH)
– Barcelona International Public Policy 

Hub (BIPP HUB)
– Centre d’Activitat Regional per al 

Consum i la Producció Sostenible 
(SCP/RAC)

– Euro-Mediterranean Economists 
Association 

– European Forest Institute (EFI)
– European Organisation for Rare 

Diseases (EURORDIS)
– Fundació Lluís Domènech i Montaner
– UN-HABITAT
– Organització Mundial de la Salut 

(OMS)

Més informació:  
www.santpau.barcelona

Actualment, a l’antic hospital 
modernista s’hi desenvolupa una 
activitat cultural-turística de qualitat, 
no massiva, compromesa amb l’entorn 
i compatible amb la resta d’usos del 
conjunt patrimonial. Aquest model 
ha permès que Sant Pau tingui, des 
de 2017 la certificació Biosphere en 
Turisme Sostenible. Aquest segell, 
atorgat per l’Institut de Turisme 
Responsable (ITR), avala que el model 
turístic de Sant Pau és responsable, 
ambientalment sostenible, socialment 
inclusiu i accessible.

La Fundació Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, propietària del Recinte 
Modernista, també treballa per al 
desenvolupament de programes 
divulgatius, culturals i educatius 
relacionats amb la sostenibilitat i 
el medi ambient amb l’objectiu de 
convertir Sant Pau en una institució 
de referència en la cultura de la 
sostenibilitat. 

La Fundació ha ratificat recentment 
el seu compromís de donar suport 
als principis del Pacte Mundial de 
Nacions Unides, que promou el 
desenvolupament sostenible en 
matèria de drets humans, normes 
laborals, medi ambient i lluita contra  
la corrupció.

Coincidint amb la Setmana Europea 
del Desenvolupament Sostenible, 
el Recinte Modernista convida a 
la ciutadania a conèixer l’activitat 
d’algunes de les organitzacions 
residents en els pavellons rehabilitats.

Alguns dels organismes del Recinte 
Modernista obren les seves portes de 
9.30 a 14.30 h. D’altres projectaran 
vídeos informatius sobre l’activitat que 
duen a terme.

Sant Pau Recinte Modernista
Patrimoni Mundial i model de sostenibilitat
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Vídeos i materials 
informatius


