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Recinte Modernista de Sant Pau
30 de novembre de 2017

Programa

Visita guiada al recinte(*)
(Accés per l’entrada principal- carrer Sant 
Antoni Maria Claret 167-cantonada carrer 
Cartagena)
Visitant el Recinte Modernista gaudireu de 
l’obra més important de Lluís Domènech i 
Montaner, un dels arquitectes més 
significatius del modernisme català, i el 
resultat d’un dels processos de rehabilita-
ció més destacats dels últims anys i 
coneixereu les característiques artístiques
i arquitectòniques del conjunt modernista i 
la seva relació amb l'evolució de la ciutat 
de Barcelona.

• La visita té una durada de 45’
• Es faran 3 grups, el primer iniciarà la 
visita a les 16:30h, el segon a les 16:45h i el 
tercer a les 17:00h.

(*) Places limitades.

SALA FRANCESC CAMBÓ

Acte presentat per Carla Ameller, 
periodista
Intervindran:
• Sr. Ferran Rodríguez, President de 
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España
• Sr. Daniel Faura, President del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Conferència sobre
"La Recerca als Hospitals"
A càrrec del Dr. Jaume Kulisevsky, 
Director científic de l’Institut de Recerca 
de Sant Pau; director de la Unitat de 
Parkinson i Trastorns del Moviment, del 
Servei de Neurologia de Sant Pau i 
Professor Agregat de Neurologia i 
Logopèdia al Departament de Medicina

Lliurament del Premi a la millor comuni-
cació de temes relacionats amb la 
transparència

Lliurament de l’Ajut a la cooperació

Lliurament de guardons als col·legiats 
amb 50 o més anys d'antiguitat

Lliurament dels diplomes del Màster 
universitari en Auditoria i Comptabilitat

16:30-18:00h

18:00-18:45h

18:45-19:30h

19:30-19:45h

19:45-20:00h

20:00-20:15h

20:15-20:30h

20:30-21:00h

21:15-00:00h

Actuació musical d’un quintet de corda
i vent

SALA HIPÒSTILA

Sopar i nomenament de l’Auditor 
Distingit 2016  
(Tiquet del sopar 75€)

Aquesta sessió està homologada amb
1 hora d’FPC en altres matèries
-
Confirmació d'assistència a través
del formulari on-line
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Amb la col·laboració de:

© Fundació Privada Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, fotografies de Robert Ramos

Metro:
(L5) Sant Pau
Dos de Maig

Bus:
H8, 19, 20, 45, 47, 50, 
51, 92, 117, 192
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Recinte Modernista
de Sant Pau

https://www.google.es/maps/place/Recinte+Modernista+de+Sant+Pau/@41.4117447,2.1743175,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1bdbb06eff5d1934!8m2!3d41.4118413!4d2.1744033
https://www.auditorscensors.com/ca/dia-de-lauditor-2017

