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La Pedrera i el Recinte Modernista 
de Sant Pau s’uneixen per oferir 
una experiència modernista 

  
 
Els dos monuments modernistes proposen una nova visita combinada a 
partir d’aquesta Setmana Santa amb un preu molt especial 

Els catalans ja no hauran d’escollir quin és el seu monument modernista 
preferit: amb aquesta proposta els podran conèixer tots dos  

  
 
Dos dels monuments modernistes més reconeguts de Barcelona, La Pedrera i el Recinte 
Modernista de Sant Pau, s’uneixen per llançar una nova proposta cultural pels catalans i 
catalanes: una visita combinada a preu especial.  
 
Aquesta iniciativa és una oportunitat per a que les famílies participin en activitats de 
proximitat, culturals i de lleure. La visita combinada modernista té un preu promocional de 
20€ (6€ en el cas dels menors de 12 anys) i fomenta que les famílies puguin gaudir del 
patrimoni local.    

 
La col·laboració entre els dos equipaments modernistes neix després de l’enfrontament que 
va tenir lloc al programa de televisió ‘Batalla Monumental’ de TV3, en què els catalans 
votaven quin era el seu monument favorit. Amb aquesta visita combinada la intenció és que 
els catalans no hagin d’escollir i puguin conèixer en profunditat aquests dos monuments 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
 
 
 
 
 

https://www.lapedrera.com/ca
https://www.santpaubarcelona.org/ca
https://www.santpaubarcelona.org/ca
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Una oportunitat única per conèixer dos màxims exponents del modernisme català 
 
La visita combinada permetrà conèixer de primera mà dos dels arquitectes amb més renom 
del modernisme català: Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner. 
 
Per una banda, la Casa Milà, coneguda com La Pedrera, és la darrera obra civil de Gaudí: 
un edifici únic, una obra mestra de la natura on es pot entendre amb profunditat l’imaginari 
del genial arquitecte.  
 
 
D'altra banda, amb la visita al Recinte Modernista de Sant Pau, que és l'obra més important 
de Lluís Domènech i Montaner, el públic  coneixerà  el conjunt modernista més gran del 
món, la història de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la trajectòria artística i personal 
de Lluís Domènech i Montaner.   
 
 
La Pedrera, el far de la Fundació Catalunya La Pedrera  
 
La Pedrera és la seu i el principal equipament que gestiona la Fundació Catalunya La 
Pedrera, una fundació privada independent que destina tots els recursos generats a la 
conservació de l’edifici, però també projecte socials, educatius, culturals i mediambientals. 
Aquests projectes beneficien cada any més de 500 mil persones a tot Catalunya. 
 
Sant Pau: un antic hospital, una joia modernista 
 
El Recinte Modernista de Sant Pau és l'obra més destacada de Lluís Domènech i Montaner. 
Després d’acollir durant gairebé un segle l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un 
ambiciós procés de rehabilitació ha permès recuperar el seu valor artístic. Sant Pau és 
propietat de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’entitat destina els beneficis 
del programa de visites a donar suport a l’activitat assistencial i investigadora de l’Hospital, 
i a impulsar diferents projectes d’acció social.  
 
 
Per a més informació, contacteu amb:  
 
Premsa Fundació Catalunya La Pedrera 
Tel. 93 214 25 39                                                                          
Anna Bellorbí  Tel.  682 73 84 78 
Alba Tosquella Tel. 625 36 55 60 
premsa@fcatalunyalapedrera.com 
 
Premsa Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Tel. 93 553 78 03 
Mercè Beltran Tel. 609 57 53 73 
Alan Cabañas Tel. 699 62 89 36 
comunicacio@fundaciosantpau.cat  
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