Barcelona, 21 d’abril de 2017
Benvolgut/da amic/ga,
Enguany, els companys de les 4 demarcacions del COEAC hem pensat de celebrar
la festivitat de Sant Isidre en un acte conjunt a Barcelona, i per l’ocasió, s’ha
organitzat una visita guiada a Sant Pau, el Recinte Modernista més gran
d’Europa i a continuació un dinar en el mateix restaurant del recinte.

El Recinte Modernista de Sant Pau és una joia de l’arquitectura modernista, obra de
Lluís Domènech i Montaner, construït entre el 1902 i el 1930. En la seva època, va
marcar una fita en les construccions hospitalàries; un espai obert, amb bells edificis
aïllats, comunicats entre si per una xarxa de túnels i envoltats de jardins, cercant el
confort dels malats. És Patrimoni Mundial de la UNESCO de del 1997.
Els espais exteriors compten amb jardins que reprodueixen el model de ciutat-jardí
ideat a principis del segle XX. La natura era part indestriable de la funció
hospitalària. Plantes i arbres purificaven l’aire, fixaven bactèries, influïen sobre el
clima, protegien l’espai contra el vent i conservaven la humitat, tot pensant en el
benestar del pacient.
El dia que t’has de reservar per conèixer això i molt més és el dissabte, dia 20 de
maig.
PROGRAMA
11:45 h

Punt de trobada: Recinte Modernista
C. Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona
Metro (L5): Sant Pau – Dos de Maig
Bus: H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192
Situació: https://www.santpaubarcelona.org/ca/som

12:00 h

Visita Recinte Modernista.
 Visita guiada (1h 15’): a càrrec d’un mediador cultural,
coneixerem en profunditat la història de Sant Pau, els detalls de la
seva construcció i la seva importància artística i patrimonial, tot
recorrent els espais més emblemàtics del conjunt patrimonial. El
recorregut finalitza a l’espai expositiu del Pavelló de Sant
Salvador. La durada prevista és d’una hora i quinze minuts.

Temps lliure per acabar de fer les fotografies…
Nota: la visita guiada anirà a compte del col·legi.

14:15 h

Dinar al restaurant 1902 Cafè modernista. (al mateix recinte
de Sant Pau).
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
Preu: 36 euros

Et prego que confirmis la teva assistència a través del formulari d’inscripció a la
web del Col·legi, abans del dia 17 de maig.
El pagament es farà per domiciliació bancària al número de compte on es passa la quota
del col·legiat/da.

Esperant que ens puguem trobar en aquesta celebració, rep una forta abraçada dels
teus amics.

Miquel Pujol Palol
DELEGAT DE BARCELONA

Conxita Villar Mir
DELEGADA LLEIDA

Josep Maria Vallès Casanova
DELEGAT GIRONA

Joan Viñas Clemente
DELEGAT DE TARRAGONA

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Passeig de Gràcia 55, 6è-6a, 08007 Barcelona. Tel. 93 215 26 00 Fax. 93 487 21 70. www.agronoms.cat

