
 

05/10/2019 - 11h 

HISTÒRIES DE L’EDAT MITJANA 

 

Barcelona custòdia un grat llegat medieval, però més enllà dels grans 

noms propis s’amaguen històries del dia a dia i grans secrets a simple 

vista. Històries de l’Edat Mitjana és un viatge a l’època més fascinant de la 

nostra ciutat, quan era una superpotència que dominava el Mediterrani.  

Un itinerari per descobrir llocs i històries que després podràs compartir 

amb els teus amics i familiars.  

A càrrec de Pedro Guerrero 

 

 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

05/10/2019 - 17h 

L’EIXAMPLE: EL MALSON 

D’ILDEFONS CERDÀ 
 

El projecte d’Ildefons Cerdà va ser tota una revolució però, fins a quin punt 

es van seguir els traços dels seus plànols? Què hauria pogut ser l’Eixample i 

què no va ser?  

Dels palaus del carrer Montcada a Can Fanga, així va ser l’aventura de les 

primeres famílies que es van traslladar al Quadrat d’Or. L’Eixample en el 

què el Sr.Cerdà hi va posar la pell seria un nou barri per fer de Barcelona la 

smart city del s.XIX i convidava a un nou estil de vida.  

L’Eixample com no l’has vist mai, fent ziga-zaga a través dels seus 

passatges, visitant els seus patis interiors i descobrint edificis viatgers. 

 A càrrec de Sonia Tres 

 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 

  



 

 

06/10/2019 - 10.30h 

PETRAS ALBA 
 

El monestir de Pedralbes fou fundat l'any 1327 per la reina Elisenda 

de Montcada amb la intenció de retirar-s'hi un cop es quedés vídua. 

Aquesta ruta ens mostrarà 650 anys ininterromputs de vida 

monàstica en mig de tots els fets històrics que van marcar el pols de 

la ciutat. 

Veurem com vivien, dormien, resaven, menjaven, treballaven i 

morien les filles de l'alta aristocràcia catalana que van entrar a la 

clausura de Pedralbes. 

Una joia arquitectònica del gòtic barceloní que ha perdurat fins els 

nostres dies. 

A càrrec de Meritxell Carreres d’AdaptamBCN 

 
 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

06/10/2019 10.30h 

AIXÍ EN LA TERRA COM EN EL 

CEL 
 

Visitarem un dels llocs més màgics i incompresos de la nostra ciutat: el 

Cementiri de Montjuïc, l'autèntic mirall de la societat que el va crear.  

Passejarem per l'espai i el temps entre 1883 i 1936, parlarem de 

botànica i arquitectura funerària, però sobre tot de la relació entre els 

barcelonins i la mort i com, si sabem a on mirar, el cementiri es una 

crònica en pedra de la nostra història. 

             A càrrec de Sonia Tres 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 

 



 

12/10/2019 - 10.30h 

A TOT GAS S'IL·LUMINA LA 

CIUTAT 

Fins que no van aparèixer els fanals de gas la foscor de la nit engolia 

la ciutat. De llum n’hi havia ben poca: la que oferien les teies; quatre 

llums de petroli mal repartits i la lluna si era plena. L’enllumenat 

per gas va capgirar la vida urbana amb una llum intensa com 

no s’havia vist mai: el dia es va allargar i la nit es va desvetllar. El 

temps d'Oci i sobretot el de Negoci van créixer. Tot va començar a 

l'actual parc de la Barceloneta. Aquesta és una ruta que ret 

homenatge a la primera fàbrica de gas de Catalunya. 

Itinerari per la Barceloneta, Parc de la Catalana. 

A càrrec de Meritxell Carreres d’AdaptamBCN 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

12/10/2019 11h 

MIL SET-CENTS CATORZE  
 

Tornarà a ser rica i plena? A quina Catalunya triomfant feien referència? I 

qui era aquella gent tan ufana i tan superba? 

Segadors, no esmoleu l’eina que podríem prendre mal! 

En aquesta ruta passejarem pels indrets de La Ribera: Santa Maria del 

Mar, el Fossar de les Moreres, el Born i la Ciutadella per conèixer com era 

aquella Barcelona del segle XVIII i entendre què succeí en aquell moment, 

qui i com va defensar la ciutat i quines conseqüències tingué, algunes de 

les quals encara son motiu de debat avui en dia. 

 A càrrec de Pedro Guerrero 

 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

13/10/2019 11h 

“LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN” 

ABANS L'ESPLENDOR DE L'ALTA BURGESIA 

 

Tots coneixem el Modernisme, però a on estava l'alta burgesia de BCN? 

Què feien els rics més rics? Com vivien, què volien i  qui eren? 

Visitarem l'Av. Tibidabo, l'últim gran secret de Barcelona, a fi de 

conèixer els costums d'una elit arximilionària que va transformar la 

ciutat i va establir les bases de la societat del lleure en busca de la seva 

pròpia utopia burgesa.  

Unes poques famílies i uns cognoms que van deixar la seva petjada en 

la nostra història.  

A càrrec de Sonia Tres 

 
 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

27/10/2019 10.30h 

QUAN ES PARLAVA HEBREU A 

BARCHINONA 

 

Itinerari que recorre el Call Major i el Call Menor de Barcelona, indrets on vivien 

els jueus barcelonins, una de les alhames més important de l'Europa medieval. 

Desmuntarem tots els mites que l'església catòlica es va inventar per a que la 

població ignorant acabés amb els jueus. 

 

A càrrec de Meritxell Carreres d’AdaptamBCN 

 

 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

27/10/2019 17h 

LA GUERRA CIVIL A 

BARCELONA 
 

Després de més de 80 anys de l'inici de la Guerra Civil, rebobinem fins 

l'any 1936 per tal d'entendre un conflicte bèl•lic que va esclatar arran de les 

diferències ideològiques arrossegades des de l'entrada en l'Edat Moderna i 

que va ser l'avantsala del món contemporani. 

Passejarem pel Gòtic seguint l'empremta de les milícies i de la resistència 

de la ciutat, així com entenent les causes nacionals i les seves 

conseqüències internacionals. I què ens queda de tot allò? 

   A càrrec de Pedro Guerrero. 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

31/10/2019 18:30h 

SOM LLEGENDA 
 

Barcelona és història, és art, arqueologia i patrimoni però també té 

un gran recull de llegendes i anècdotes curioses que configuren el 

caràcter de la ciutat: esperits, incendis, execucions, penitències, 

amor, miracles, martiris, calaveres, verges negres i àngels.  

Som Llegenda te les explica totes ! 

 

A càrrec de Meritxell Carreres d’AdaptamBCN 

 

 

 

 

 

VOLS APUNTAR-TE?  

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar  
 

Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona -  
 

Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant. 
 

  Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva  i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.  
 

 Bon viatge amb la màquina del temps! 

 

 

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu  

       reservesitineraris@gmail.com 



 

I A MÉS A MÉS:  

 

 

VIAJE A LA BARCELONA SECRETA A L’ESPAI EXPOSITIU DE COMAS I SOLÀ  

 

Josep Comas i Solà és potser el personatge barceloní que més es mereix una 

súper sèrie a TV3. Però qui fou i què va fer? A on va viure? Perquè ningú el 

coneix avui dia? 

 

Visitarem Vil·la Urània, casa de l’il·lustre astrònom i l’espai expositiu al seu 

nom, normalment no obert al públic, per refer i entendre la seva vida i obra, 

plena d’amor i desamor en temps convulsos. Testimoni de la Barcelona de 

principis del s.XX  quan espiritistes, cures i científics competien per explicar el 

Més Enllà a una ciutadania delmada per les epidèmies.  

 

Si això no fos prou, veurem la història de Vil·la Urània i els seus lleonets, símbol 

de la lluita veïnal d’un barri, el Farró, amb fama de pacífic i seré. 

 

Viaje a la Barcelona Secreta col·labora amb els companys del Centre Cívic Vil·la 

Urània i incorporem la divulgació científica al nostre format de ruta històrica, 

agraïts de poder rescatar de l’oblit a un personatge no només carismàtic, sinó  

també essencial per entendre la Barcelona de fa cent anys. 

A càrrec del Pedro Guerrero 

    

 

 

19/10/2019 - 12h  

Activitat gratuïta  

Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

Inscriu-te aquí a partir del 5 d'octubre 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania>Activitats>Activitats de 

divulgació Científica 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/29785/visita-guiada-a-lespai-expositiu-josep-comas-i-sola
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/29785/visita-guiada-a-lespai-expositiu-josep-comas-i-sola


 

 

 

AdaptamBCN AL XALET DE LA CASA  

GOLFERICHS 

 

El Xalet, tal com es coneix la Casa Golferichs, va ser edificat l’any 1901 com a casa 

d’estiueig de Macari Golferichs, comerciant de fustes i prohom de la ciutat, qui va 

encarregar la seva construcció a l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. L'obra aconseguí 

una menció especial l’any 1901, en el premi anual d'arquitectura concedit per 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 

En aquests més de cent anys, Golferichs ha estat casa burgesa, universitat popular, 

escola religiosa i, avui, centre cívic. 

 

Adapta’m BCN col·labora amb els companys del Centre Cívic Casa Golferichs 

posant a l’abast de la ciutadania el patrimoni i l’arquitectura modernista.  

Agraïts de poder sumar més patrimoni modernista a la nostra ciutat i parlar  

de reivindicacions veïnals.  

A càrrec de la Mertixell Carreres. 

    

 

04/10/2019 - 10h  I A LES 11:30H 

Activitat gratuïta  

Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs. 

Inscriu-te aquí partir del 27 de setembre 

 

www.golferichs.org>Conferències>Entitats del barri 

 

https://www.golferichs.org/programacio-cultural/visites-guiades-a-casa-golferichs/
https://www.golferichs.org/programacio-cultural/visites-guiades-a-casa-golferichs/

