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El Recinte Modernista se suma al Dia d’Europa amb una jornada 
d’entrada gratuïta i una il·luminació especial de la façana 
 
 
El Pavelló de l’Administració es vestirà amb la bandera europea els dies 8 i 9 
des de les 22.00 fins les 00.00h  
 
 

Des de fa 15 anys, la Unió Europea commemora el Dia d’Europa cada 9 de maig, en 
record de la Declaració Schuman. A partir d’aquest any, el Recinte Modernista de Sant 
Pau s’afegeix a aquesta celebració amb una jornada d’entrada gratuïta i una 
il·luminació especial de la façana del Pavelló de l’Administració, edifici principal del 
conjunt modernista, ideat per Lluís Domènech i Montaner i declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. 

El divendres 8 de maig a les 20.30h, els jardins del Recinte acolliran la recepció 
institucional de l’Oficina del Parlament Europeu i la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona. Abans, s’haurà procedit a la inauguració de l’exposició “Family 
Meals- Menjar en Família”. Es tracta d’una exposició de fotografies de Chris Terry 
dedicada a la política d’ajuda alimentària de la UE, organitzada amb motiu de l’Any 
Europeu del Desenvolupament, en col·laboració amb el Programa Mundial d’Aliments 
de Nacions Unides. 

Per realitzar les fotografies, Terry va viatjar a cinc països de tres continents diferents 
amb l’objectiu de recollir escenes de quelcom tan tradicional com el menjar en família. 
Les seves fotografies, de gran qualitat, recullen escenes quotidianes de famílies que 
reben  l’assistència del Programa Mundial d’Aliments de les Nacions Unides (PMA), 
gràcies al finançament del Departament d’Ajuda Humanitària i Protecció Civil de la 
Comissió Europea (ECHO). 

Després de la recepció institucional i de la inauguració de l’exposició, la façana del 
Pavelló de l’Administració es vestirà amb els colors de la bandera europea, des de les 
22.00 fins a les 00.00h, il·luminació que es repetirà el dissabte dia 9, en la mateixa 
franja horària. 

Jornada divulgativa i participativa 

Amb l’objectiu de fer del Dia d’Europa una jornada participativa i divulgativa, aquest 
dissabte 9 de maig l’entrada serà gratuïta. Durant tot el dia les institucions europees 
tindran instal·lat als jardins del conjunt modernista un estand i oferiran als visitants 
publicacions i material informatiu sobre la UE. 
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La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, propietària del Recinte 
Modernista, ha decidit incloure el 9 de maig entre les dates de jornada d’entrada 
gratuïta a l’espai modernista. 

La rehabilitació del Recinte Modernista ha estat beneficiària del Programa Operatiu 
FEDER de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya, del període 2007-2013. Del 
total del pressupost destinat fins ara a la remodelació, un 27% -21.248.000 €- ha estat 
aportat per la Unió Europea. 

Més informació: www.santpaubarcelona.org 

 

Barcelona, 6  d’abril de 2015 

 


