
                            

Dossier de premsa



On som?

La Casa de la Barceloneta 1761,  està ubicada al 

carrer Sant Carles  6. 

Barcelona 08003

La Barceloneta és un barri que, tot i  comptar únicament amb 260 anys, té una intensa historia

darrera seu.

Els seus veïns de sempre han mostrat la necessitat de donar a conèixer  el seu passat, que moltes

vegades ha quedat ocult sota la història de la gran Barcelona,  i és per aquesta carència que s'ha

volgut crear un Espai Cultural on els veïns de la Barceloneta puguin explicar les seves vivències i

al temps  difondre la seva memòria i records. Així va néixer la Casa de la Barceloneta 1761, des de

la voluntat  de crear un centre d’estudis històrics sobre el barri en un edifici emblemàtic que s’ha

convertit en l’últim exemple de l’arquitectura fundacional del barri.

 



Què fa especial la CB1761 ?

La Casa de la Barceloneta 1761,  situada al carrer Sant Carles 6, és l’única casa original

amb façana a tres carrers  que es conserva.  Gràcies a  la  lluita  veïnal,  es va aconseguir

preservar  aquest edifici emblemàtic, formant amb la Biblioteca la Fraternitat i el Centre Cívic

l’eix  cultural  del  cor  del  barri.  Actualment  l’equipament,  propietat  de  l’Ajuntament  de

Barcelona, compta  amb un grup d’entitats del territori que son les encarregades, a traves

gestió ciutadana, de fer funcionar l’equipament.  

Usos dels espais

CB1761 cedeix les seves sales per a activitats de caràcter artístic, cultural, històric o amb

contingut pedagògic i formatiu, amb temàtica vinculada a la Barceloneta,  i  en cap cas hi

tenen cabuda les exposicions de tipus comercial.

 Planta Baixa 

Recepció,  exposició permanent  i espai de conferències o tallers, punt de trobada d’ itineraris 

culturals i visites educatives.

Primera planta

Espai dirigit  a tots aquells que tinguin un projecte expositiu relacionat amb la cultura i  la

memòria històrica a la Barceloneta amb l’objectiu que totes les entitats, col·lectius i persones

puguin difondre les seves propostes. Espai polivalent per a tallers, conferències, seminaris . ..

Ambdues  sales  a  part  de  les  exposicions  en curs  poden  contenir   altres  activitats  com

conferències o tallers...sempre en  petit format.

Tipus d’activitats que es poden realitzar

Exposicions temporals

Cal  presentar  un  programa  de  l’exposició  amb  l’especificació  dels  objectius,  el  públic

destinatari. 



Tallers

Cal presentar un programa d’activitats amb l’especificació dels objectius, el públic destinatari

i,  en  el  seu  cas,  si  és  gratuïta  o  la  quota  d’inscripció.  Els  tallers  poden comportar  una

contribució individual en funció de les despeses de material que pugui comportar.

Conferències 

Cal presentar un programa d’activitats amb l’especificació dels objectius, el públic destinatari

i, en el seu cas, si és gratuïta o la quota d’inscripció. 

Què podem visitar?

A la planta baixa hi ha una exposició permanent on es recorda la creació i l’evolució del barri

al llarg de prop de 260 anys. La mostra transmet  de forma molt   visual  la història de la

Barceloneta i dels seus edificis per descobrir la evolució  d’un dels barris més pintorescs de

la ciutat a traves de tres àmbits molt concrets :

 La Barceloneta al llarg del temps
 La Casa de la Barceloneta 1761
 L’Evolució de les cases de la Barceloneta

 La primera planta està pensada per fer exposicions temporals, sempre  amb una temàtica

comuna : preservar i difondre la  història de la Barceloneta, que també es podrà visitar.

En que consisteix  la visita?

La visita a la CB1761, a càrrec d’ historiadors experts , té una durada d’uns 45 minuts els

visitants  podran  conèixer   la  historia  del  barri  a  través  dels   els  seus  edificis  més

emblemàtics, els  personatges més rellevants, els oficis,  i les transformacions que ha sofert

un dels barris més característics de la ciutat de Barcelona.  Es en resum,  tot un  viatge de

descoberta de la Barceloneta a través dels dos últims segles i mig de la nostra història.



Dades d´’interès sobre  la visita?

Entrada gratuïta

Visites comentades per al públic en general.

De dimarts a divendres, prèvia petició, a les 11h i a les 18, dissabtes a les 11 h

 Visites en grup (més de 10 persones), amb reserva.

Cal  reservar  .A  través  del  93  6242666  o  al  correu  electrònic

casabarceloneta1761@gmail.com.

Visites comentades per a grups escolars i adults, amb reserva.

De dimarts a divendres

Cal  reservar.  Concertar  hora  a  través  del  93  6242666  o  al  correu  electrònic

casabarceloneta1761@gmail.com.
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