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Curs ‘Passejades per la Barcelona més desconeguda’ 
Tardor 2019 
 
Durant aquest curs passejarem per la Barcelona més desconeguda, aquella que no 
apareix a les guies i que sovint passa desapercebuda. A través de 6 rutes temàtiques, 
descobrirem els racons secrets de la ciutat des d’un punt de vista diferent. Totes les 
Barcelones que fan de Barcelona una ciutat fascinant us esperen! 
 

1ª sessió: Descobrim el Palau Güell  
(Dijous 3/10 – 17h) 
El Palau Güell va ser un dels primers encàrrecs importants que va rebre Gaudí a l’inici de la 
seva carrera. Eusebi Güell (industrial, polític i mecenes) va voler que Gaudí li construís aquest 
peculiar palau urbà com a ampliació de la casa familiar que tenia a la Rambla de Barcelona. 
Durant aquesta visita descobrirem les cotxeres, les diverses estances i el fascinant terrat. 

• Punt de trobada: Davant de l’entrada principal del Palau Güell (c/Nou de la Rambla, 
3-5) 

• Punt final: Palau Güell-Rambla. 
• Observacions: L’entrada al recinte té un preu de 8€/pax. 

 
2ª sessió: Josep Puig i Cadafalch i l’Exposició Internacional de 1929 
(Dijous 17/10 – 17h) 
Amb aquest itinerari descobrirem l’empremta que Puig i Cadafalch va deixar a Montjuïc com 
a encarregat del projecte arquitectònic i urbanístic de l’Exposició Internacional de 1929. La 
Font Màgica, la fàbrica Casaramona, els palaus d’Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia o el 
Palau Nacional seran alguns dels protagonistes d’aquesta ruta. 

• Punt de trobada: Porta principal del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Palau 
Nacional, Parc de Montjuïc, s/n) 

• Punt final: Plaça Espanya 
• Observacions: Inclou accés gratuït al mirador del MNAC i a la terrassa de la Fàbrica 

Casaramona 
 
3ª sessió: Hotels emblemàtics de Ciutat Vella  
(Dijous 24/10 -17h) 
El Cuatro Naciones, la Fonda Espanya o l'antic Le Meridien són ja espais mítics arrelats 
a Ciutat Vella. Passejarem pel centre de Barcelona tot descobrint les històries que 
amaguen aquests i d’altres hotels i visitarem alguns espais desconeguts per la majoria dels 
barcelonins.  

• Punt de trobada: Davant Centre d’Arts Santa Mònica (La Rambla, 7) 
• Punt final: Plaça Catalunya 
• Observacions: Per poder entrar a la Fonda Espanya els assistents hauran de fer 

una consumició al seu càrrec (cafè, aigua, beguda, etc.). Accés opcional. 
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4ª sessió: La Barcelona Jueva: prosperitat i destrucció al Call  
(Dijous 31/10 – 17h) 
Descobrirem el passat jueu de Barcelona tot endinsant-nos en la vida diària i els costums 
ancestrals de la comunitat jueva del Call. Donarem veu als seus personatges més il·lustres i 
recordarem com van viure la destrucció de les seves llars i la seva dramàtica expulsió. 

• Punt de trobada: Plaça Nova, davant les lletres de Barcino 
• Punt final: Plaça de Sant Iu, al costat de la Catedral 

 
 
5ª sessió: El Paral·lel: el Montmartre barceloní  
(Dijous 7/11 – 17h) 
Amb aquesta ruta coneixerem el Paral·lel, un dels carrers més coneguts de la ciutat de 
Barcelona. Parlarem sobre diversos aspectes i diversos moments de la seva història, però 
sobretot sobre els teatres, els cafès i els cabarets que el van convertir en un nom mític arreu 
d’Europa. 

• Punt de trobada: Davant la Sala BARTS (Avinguda Paral·lel, 62) 
• Punt final: Poble Sec  

 
6ª sessió: Dones en guerra: pioneres durant la Segona República i 
la Guerra Civil  
(Dijous 14/11 – 17h) 
Teresa Pàmies, Mercè Rodoreda, Margarida Xirgu o Maria Aurèlia Capmany són alguns dels 
noms femenins que van deixar una empremta inesborrable a la Barcelona convulsa dels anys 
30. Amb aquesta ruta recordarem les trajectòries d’aquestes i altres dones pioneres en 
l’àmbit de la cultura -no sempre prou reconegudes pel gran públic- i descobrirem alguns dels 
indrets barcelonins que van freqüentar en temps de Segona República i Guerra Civil. 

• Punt de trobada: Plaça de Vila de Madrid, davant la font  
• Punt final: Biblioteca Nacional de Catalunya 


