Sagrada Família
No trobareu una església igual al món! El Temple Expiatori de la Sagrada Família és l’obra més
coneguda d’Antoni Gaudí, un temple de moment inacabat i que es va construint amb donacions
individuals i d’institucions públiques.
Al Museu de la Sagrada Família trobareu tot el projecte, amb plànols i maquetes de l’obra de Gaudí.
Una de les curiositats és veure com quedarà un cop s’hagi acabat. En els últims anys els treballs han
avançat a bon ritme i aviat es veurà culminat el gran somni de Gaudí, que no va poder continuar ja que
va morir el 10 de juny de 1926 a conseqüència de les ferides que li va causar l’atropellament d’un
tramvia a l’encreuament dels carrers de Bailèn i de la Gran Via. Gaudí va fer en vida la Façana de la
Passió i va deixar esbossos de la resta de la construcció.
En els darrers anys de la vida del temple s’ha acabat la Façana de la Passió amb la incorporació de les
escultures de Josep Maria Subirachs i s’ha treballat en la construcció de les naus i del creuer, dels quals
formen part el pati de columnes, els cors i els finestrals superiors que els il·luminen.
Trobareu tota la informació imprescindible amb relació a la història, simbologia i altres detalls d’interès
del projecte i informació pràctica per a la vostra visita, com ara horaris i preus, al web de la Sagrada
Família.

Suggeriments
Pujada a les torres i vistes de la ciutat
Quan visiteu la Sagrada Família pugeu fins a dalt de les torres per veure un panorama magnífic de
Barcelona, especialment de l’Eixample, i unes vistes espectaculars i úniques del temple.
Tomba de Gaudí a la cripta
No us oblideu de visitar la cripta sota el temple. A la primera part que es va acabar hi ha enterrat Antoni
Gaudí, a l’altar dedicat a la Mare de Déu del Carme, al costat esquerre de l’altar major.
Què podeu visitar al temple
En la mateixa visita a aquesta meravella i dins el recinte podeu veure les exposicions permanents
“Gaudir de la natura”, “Pedres del temple” i “L’obrador de Gaudí”, aquesta última per a les escoles.
També podeu visitar el Museu de la Sagrada Família.

Escoles gaudinianes
Una de les instal·lacions annexes al temple són les Escoles de la Sagrada Família, un senzill edifici
curvilini amb l’empremta de Gaudí, que va enlluernar Le Corbusier per la tècnica, i que es va construir
per assegurar l’educació dels fills dels treballadors del temple.
Reserva anticipada per a grups
Els qui viatgeu amb grups grans no us oblideu que la reserva anticipada és obligatòria i que els
autobusos turístics deixen els visitants al carrer de la Marina i els recullen al carrer de Sardenya.
Complement de la visita
Quan visiteu la Sagrada Família, si aneu per l’avinguda de Gaudí podeu aprofitar per visitar el menys
conegut però igualment interessant Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, immensa obra modernista de
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, situat a l’altre extrem de la popular i sempre animada avinguda
de Gaudí. A més a més, aquesta avinguda permet fer fotos de la Sagrada Família sencera amb una
perspectiva ideal.
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