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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
Jornada ciutadana per a la sostenibilitat 

al Recinte Modernista 
 

  

 

 
 

 

 

Breu descripció: En el marc de la Setmana Europea de 
Desenvolupament Sostenible es va celebrar al 
Recinte Modernista de Sant Pau una jornada 
ciutadana per donar a conèixer l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. L’activitat va servir per difondre 
informació sobre la gestió ambiental i energètica del 
Recinte, el turisme responsable i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Més de 4.300 
visitants de diverses procedències van poder gaudir 
d'un programa d'activitats educatives, materials 
audiovisuals, parades informatives, propostes 
lúdiques i visites a oficines de les Nacions Unides i 
altres entitats que treballen en l'àmbit de la 
sostenibilitat des de Sant Pau. La jornada va ser 
possible gràcies a la col·laboració de cinc entitats 
públiques i set institucions, les oficines estan 
ubicades en els pavellons modernistes de Sant Pau. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Data inici: 2 / juny / 2019 Data fi: 2 / juny / 2019 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

L’acció incideix especialment en la línia d’acció 9 “Educació i acció ciutadana: de la 
conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa”. 

  

Més informació: https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=535770 
 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=535770
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Beneficis: 

 

Indicador/s: Van assistir-hi prop de 4.300 persones: veïns de Barcelona i altres municipis de la 
comarca, i visitants d’altres comunitats autònomes i països. 

 
 

Valors: Es tracta d’una activitat que fomenta acció i implicació ciutadana en la transformació de 
la societat per ser més sostenible. És lúdica, participativa, transversal i repetible. 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 

Breu descripció: La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus orígens 
l’any 1401. És propietària del Recinte Modernista de Sant Pau, que va acollir 
les instal·lacions de l’Hospital durant un segle. 
 
Arran del trasllat de l’activitat sanitària a un nou edifici, un ambiciós procés de 
rehabilitació ha permès recuperar el valor patrimonial i artístic d'aquest obra 
de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 
 
Gràcies a aquesta transformació, el Recinte Modernista s’ha convertit en un 
nou espai de referència de la ciutat de Barcelona en el qual hi conviuen la 
història, la cultura, el coneixement i la innovació 

  
 

  

Dades de contacte: 
 c/ Sant Antoni Maria Clareta, 167, 08025 Barcelona 

 93 553 7973 

 
 recintemodernista@santpau.cat 

 
 

www.santpaubarcelona.org 

 

Data de signatura del (CCS): Feu clic per escriure una data. 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

   

☒ Ambientals ☒ Socials ☐ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Informe de Progreso Pacto Mundial de las Naciones Unidas 2015-2016: http://fundacioprivada-
santpau.cat/sites/default/files/informe_de_progreso_2015-16_fphscsp.pdf  
 
Informe d’activitats 2017: http://fundacioprivada-
santpau.cat/sites/default/files/informe_dactivitats_2017.pdf 
 
Informe d’activitats 2018: http://fundacioprivada-
santpau.cat/sites/default/files/informe_dactivitats_2018.pdf 

 

 

http://fundacioprivada-santpau.cat/sites/default/files/informe_de_progreso_2015-16_fphscsp.pdf
http://fundacioprivada-santpau.cat/sites/default/files/informe_de_progreso_2015-16_fphscsp.pdf
http://fundacioprivada-santpau.cat/sites/default/files/informe_dactivitats_2017.pdf
http://fundacioprivada-santpau.cat/sites/default/files/informe_dactivitats_2017.pdf
http://fundacioprivada-santpau.cat/sites/default/files/informe_dactivitats_2018.pdf
http://fundacioprivada-santpau.cat/sites/default/files/informe_dactivitats_2018.pdf

