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Des del programa El comerç i les escoles posem en marxa una 
nova activitat per donar a conèixer els comerços emblemàtics 
de la ciutat.

Introducció

La nostra proposta és que conegueu els comerços 
emblemàtics participant en una ruta de Geocaching 

Què  proposem a les escoles?
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• Recuperar la història de la ciutat i transmetre-la 
a tota la ciutadania mitjançant un coneixement 
directe dels comerços.

• Implicar a la ciutadania en la conservació d’uns 
edificis, d’un mobiliari i d’uns elements històrics 
que són patrimoni de la ciutat.

• Aprofitar les noves tecnologies per aprendre del 
passat i posar en valor elements que formen 
part de la nostra memòria històrica. 

• Arribar a tota la ciutadania mitjançant activitats 
que es poden realitzar tant des dels centres 
educatius, com en família, amb amics, 
individualment i fent turisme per la ciutat.

Quins són els objectius?
• Aprendrem què són els comerços emblemàtics i 

tindrem l’oportunitat de conèixer els seus elements més 
característics. 

• Coneixerem els orígens del comerç a Barcelona, el valor 
de la seva història, l’activitat i els oficis associats a aquests 
establiments.

• Prendrem consciència del que signifiquen aquests 
establiments per a la nostra memòria col·lectiva i per 
què cal preservar-los, de la mateixa manera que amb les 
activitats habituals del projecte El comerç i les escoles, 
podem fer-nos una idea de tot el que hi ha darrere d’un 
comerç.

Què aprendrem?

• Lingüística 
• Artística i cultural
• Digital
• Aprendre a aprendre
• Autonomia i iniciativa personal
• Coneixement i interacció en el món físic  
• Social i ciutadana

Competències presents

Aquest material està dirigit al professorat 
i està pensat perquè es pugui adaptar i 
treballar amb tots els nivells educatius, a 
partir de 5è de primària i fins a batxillerat.

Nivells educatius
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• Perquè aporten valor i identitat a la ciutat
• Perquè generen pertinença i vertebració
• Perquè són un element de cohesió en els barris on s’ubiquen 
• Perquè afavoreixen la preservació de la diversitat comercial 

i del comerç de proximitat.

Per què cal preservar -los?

Coneixent-los, descobrint quins són els elements que els 
distingeixen i els fan tan especials, aprenent sobre els seus 
aspectes distintius, difonent la seva importància i el valor a 
nivell històric, paisatgístic, arquitectònic, social i emocional, 
donant-los a conèixer amb les vostres paraules i, en definitiva, 
vivint-los i mantenint-los vius.

Com podem contribuir-hi? 

1. Treballant un d’aquests comerços amb el vostre alumnat. 
2. Descobrint-ne els elements que el fan únic, tant els més 

visibles com aquells més invisibles.
3. Transmetent-ho amb les vostres paraules.
4. Participant en una ruta de geocatxing dels comerços 

emblemàtics.

Com ho farem?
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Com en tots els jocs del món, el primer són les ganes de 
jugar i de passar-s’ho bé, però més enllà d’això també cal 
una bona dosi de curiositat i de ganes d’aprendre. 

Aquesta és una activitat que parteix doncs de la descoberta i 
es centra en un model d’aprenentatge basat en l’autonomia, 
el compromís i el treball cooperatiu, perquè creiem que la 
millora manera d’aprendre és investigant i construint les 
respostes per un mateix.  

La metodologia d’indagació a l’aula implica realitzar 
observacions, formular preguntes, consultar bibliografia, 
planificar, experimentar, utilitzar eines específiques i 
comunicar els resultats.

La 
curiositat, 
la millor
porta 
d’entrada

La curiositat

Descobrir i donar a conèixer

Així doncs aquesta activitat de descoberta es planteja amb 
un doble vessant, ja que més enllà de l’acció de “descobrir” 
inclou el fet de “donar a conèixer”, el d’animar als altres a 
fer les seves pròpies descobertes, per això plantegem una 
proposta amb dos eixos principals: descobrir els comerços 
emblemàtics i generar informació per donar-ho a conèixer 
a la manera de cadascú.



bIntroducció

L’act iv itat 
pas a pas
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3Sortim a jugar!

2 Introducció al
Geocatxing

4Treball de recerca

1Presentar l’activitat

Blocs de treball



Temps previst

1h o 1,5h1. Presentar l’activitat

30 min o 1h

3h

5h

Es preveu 
una dedicació 
global d’entre 
9 i 12 hores. 

Variarà segons el 
nivell educatiu 

de l’alumnat, dels 
coneixements 
previs que es 
tinguin sobre 

el geocatxing i 
de si es fan les 

activitats 
optatives o 

d’aprofundiment. 

Total previstTascaTasques

Temporització prevista

2. Introducció al geocatxing

3. Sortim a jugar 

4. Treball de recerca



bloc 1
Presentar l’activitat
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Materials

1. Presentació general de l’activitat.
2. Reflexió sobre la necessitat de preservar aquests comerços 

i el que representen.
3. Informar a l’alumnat del comerç assignat per fer l’activitat. 

Visitar el web rutadelsemblematics.cat i, si en té, fer el visionat 

Tasques previstes

Temps 
previst

• Ordinadors o tauletes per a 
l’alumnat

• Connexió a internet

1h o
1h i 30 min.

Lloc de 
realització

A l’aula

Propostes d’organització

Per aquesta primera sessió 
proposem fer-ho inicialment 
amb tot el grup classe i dividir-
se a la segona part de la sessió 
en petits grups per començar a 
fer una petita immersió. 
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del vídeo del comerç assignat des del programa.
4. Detectar quins són els focus d’interès del grup i comentar 

també quins són els aspectes més rellevants del comerç, per 
tal de decidir quins temes es voldrien treballar.

5. En funció de les temàtiques, decidir quins seran els grups 
de treball per a la fase de documentació i creació del contingut. 

6. Breu introducció al geocatxing. La durada d’aquesta part 
variarà segons si l’alumnat o el professorat ja coneixen el 
geocatxing.



bloc 2
Introducció al Geocatxing
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Tasques previstes

• Ordinadors o tauletes per a 
l’alumnat

• Connexió a internet
• Mòbil
• GPS

1. Introduir-se en el món del geocatxing
2. Crear un perfil de geocatxing
3. Descarregar l’aplicació al mòbil. Recomanem descarregar-la 

en més d’un aparell, si és possible. Amb l’alumnat gran,  a 
banda de descarregar-ho al mòbil del professorat es pot fer  
amb el d’alguns dels alumnes.

Activitat optativa per experimentar què és el geocatxing
(consulteu les propostes d’ampliació o aprofundiment)
4. Sortir a buscar un o més geoamagatalls que estiguin a prop 

del centre.
5. La sortida pot ser un bon moment per explicar què són les 

coordenades.
6. Tornar a l’aula i introduir les troballes fetes al web del 

geocatxing. Si ho preferiu també les podeu introduir mitjançant 
l’aplicació mòbil durant la sortida. 
Aquesta part d’introduir  les troballes és voluntària però permet 
anar-se familiaritzant amb el funcionament i la dinàmica del 
geocatxing.

30min. o 1h 
(sense comptar la 

part optativa)

Materials

Temps 
previst

Lloc de 
realització

A l’aula

Propostes d’organització

Per aquesta part d’immersió en el 
geocatxing, es pot plantejar fer-
la amb tot el grup classe alhora 
o subdividint-lo en dos grups: un 
podria crear el perfil web i anar-
se familiaritzant amb la pàgina, i  
l’altre gestionar l’app del mòbil.  

Fora del centre
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Propostes optatives
 o d’aprofundiment
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Com introduir-se en el món del geocatxing?

Per fer l’activitat, cal crear-se un perfil de geocatxing, que 
el podeu fer servir entre tot el grup classe.  A banda, també 
podeu fer que l’alumnat se’n creï un de propi per practicar 
pel seu compte, si ho volen. 

• A continuació us demanarà una adreça de correu 
electrònic. Aquí us arribaran els avisos del 
geocatxing, per tant ha de ser un correu que feu servir 
habitualment. 

• Heu d’escollir un nom d’usuari i una contrasenya per 
registrar-vos. 

• Marqueu la casella per acceptar les “condicions d’ús” 
i la “política de privacitat” i premeu “continuar”.

Al web oficial (www.geocaching.com/guide) trobareu una 
guia, i un munt d’informació i vídeos, però aquí us fem un 
resum amb el més essencial i les orientacions bàsiques 
per posar fil a l’agulla!  Per començar us recomanem un 
parell de vídeos, dels molts que corren per la xarxa: 

Geocaching – documental
www.youtube.com/watch?v=AaaBM35ApeA

Geocaching per conèixer Caldes Escola Pia 
www.youtube.com/watch?v=vsjjpMA9w80

Per a l’alumnat més gran

Per als més menuts

Instruccions

• Entreu a www.geocaching.com 
• Aneu a “Create an Account” i premeu “Sign up”.

Com crear un perfil al web de geocatxing?
• Acte seguit us arribarà un correu electrònic a l’adreça 

que heu facilitat. Per completar el procés només cal 
que premeu “Validate Account”.

• I us redirigirà directament a la pàgina web, on ja podeu 
començar a consultar coordenades per localitzar 
amagatalls!
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• Se’ns desplega el mapa, que permet cercar i filtrar 
per coordenades, tipus, etc.

• Llavors si cliquem davant  d’un dels geomagatalls 
podrem veure els detalls, la descripció, etc.

• Perfil: observeu que a dalt la 
pàgina, teniu una pestanya amb el 
vostre nom d’usuari, des d’on podeu 
gestionar el vostre perfil: posar una 
foto, canviar la contrasenya, etc.

Per veure geoamagatalls des del web:

Des del web podeu veure on hi ha geoamagatalls, tot i 
que el més habitual és fer-ho amb el mòbil un cop sou al 
carrer. 
Però per si voleu fer un primer cop d’ull dels geoamagatalls 
propers, us expliquem els passos:

• Llavors quan indica els resultats que s’han obtingut, 
cliquem a “mostra en el mapa”, per veure’ls:

• En el cercador del web indiqueu “utilitza ubicació 
actual”, us ubicarà i us ensenyarà els geomagatalls 
més propers.

• Idioma: el web del geocaching està 
disponible en català. Si encara no 
ho heu fet podeu canviar l’idioma a 
la pàgina principal.

Alguns detalls sobre el web de geocatxing:

Alguns detalls del web de geocatxing 
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Quan sortim a buscar geoamagatalls el que es fa servir 
habitualment és el mòbil, per això cal tenir descarregada 
l’app corresponent. 
Hi ha vàries aplicacions que es poden fer servir. La 
més utilitzada pels geocercadors, i la que nosaltres 
recomanem, completament gratuïta i molt completa, és 
la c:geo però només és per a sistemes Android. 

Geocaching també té la seva aplicació oficial per iPhone, 
que per fer cerques generals també va bé, però inclou 
algunes opcions de pagament.

Algunes consideracions:
• Per descarregar l’app al mòbil cal tenir creat 

prèviament el perfil d’usuari del web de geocatxing 
(com indicàvem a les pàgines anteriors). 

• Llavors ja podeu anar a “Play Store” o a la botiga 
corresponent del vostre mòbil i descarregar 
l’aplicació. Així de fàcil!

• Quan tingueu l’aplicació descarregada, veureu que 
us demana un nom d’usuari i una contrasenya, 
aquí heu de posar el mateix usuari que heu creat 
prèviament a través del web. 

Com descarregar l’aplicació al mòbil?
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• Fixeu-vos que a l’estat del geoamagatall posi “Activat” 

(si diu “desactivat potser que ja no hi sigui, o que 

s’hagi perdut, etc.)

• Mireu a quina distància us queda des de la vostra 

ubicació.

• Observeu el grau de dificultat del geoamagatall. 

Recomanem començar pel nivell 1 o 2. 

Si voleu, abans de sortir a buscar específicament el 

geoamagatall assignat, podeu començar a experimentar 

amb els que teniu al voltant del centre educatiu. Això és 

el que hem fet tots el geocercadors abans de començar! 

Per això us recomanem fer una  petita sortida amb 

l’alumnat per buscar-ne algun a prop de l’escola! 

• Fixeu-vos en quin tipus de geomagatall és. Els 

“tradicionals” són l’opció més adequada per començar 

a buscar.

Recomanacions per sortir a buscar
• Si cliqueu a la pestanya “Més detalls” podreu llegir la 

“Descripció” del geocamagatall i potser trobeu alguna 

pista extra. 

• A l’apartat “Llibre de registre” podeu comprovar en 

quina data ha estat trobat per última vegada i llegir 

els comentaris de la gent que l’ha anat a buscar. Això 

també va molt bé per saber que el geoamagatall hi és 

i si és fàcil o difícil de trobar.

• A l’apartat “Imatges” a vegades s’adjunten fotografies 

que també són útils per situar-se i obtenir pistes. 

• Quan ho mirem al web, a vegades tots aquests detalls 

estan escrits al final de al pàgina, tingueu-ho en 

compte i mireu la descripció amb calma perquè no 

se us escapi cap detall!

• També cal que tingueu en compte que el GPS, tant el 

del mòbil mateix com si aneu amb un GPS extern, té 

un marge d’error de fins a 10 metres, per tant mai 

tindreu les coordenades exactes-exactes.  A buscar!

• No us oblideu de portar un llapis o bolígraf per apuntar-

vos en el logbook quan trobeu un geoamagatall!
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Registrar les troballes
• A banda d’apuntar-vos al logbook en paper, heu de 

registrar la vostra troballa al web, això ho podeu fer 
des de l’aplicació del mòbil, indicant si l’heu trobat o 
no, i explicant com ha estat la vostra experiència.

• En el cas que no l’hagueu trobat, també està bé 
dir-ho, així li arribarà un missatge al propietari, i podrà 
reposar-lo  si cal o solucionar el problema perquè torni 
a estar operatiu. 

• Tingueu en compte que no sempre es troben els 
geoamagatalls, a vegades són difícils, s’han extraviat 
o algú els ha canviat de lloc, etc. Això forma part del 
joc, no us frustreu si no el trobeu. Proveu de buscar-
ne un altre o torneu en un altre moment! 

• Les troballes també es poden registrar des del 
web, quan torneu a casa o al centre educatiu. Tant 
els geoamagatalls trobats com els amagats aniran 
quedant registrats en el vostre perfil, com es veu a 
la imatge: 



bloc 3
Sortim  a jugar!
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1. Cerca del geoamagatall que pertany al comerç emblemàtic 
assignat.

2. Arribada a la zona 0.
3. Passar per totes les etapes del multicatxé.
4. Aturar-se per observar més detingudament el comerç 

emblemàtic assignat.
5. Trobar el geoamagatall i signar la troballa.

Tasques previstes

• Telèfon mòbil
• Llapis / bolígraf

3 h
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Materials

Temps 
previst

Lloc de 
realització

A l’exterior

Propostes d’organització

És important tenir la localització 
de la primera etapa del 
multicatxé clara des del principi, 
per calcul·lar la distància que hi 
ha des del centre educatiu.
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El tipus de geoamagatall amb el que ‘juguem’ als Geoemblemàtics és un ‘multicatxé’. Aquest tipus de geoamagatall 

et portarà a una zona 0. Des d’allà, hauràs de passar per diferents etapes. Cadascuna d’elles correspon a un 

comerç emblemàtic i en cadascuna d’elles hauràs de trobar la resposta a l’enigma plantejat a la descripció del 

geoamagatall. Un cop tinguis tots els enigmes resolts, podràs aconseguir les coordenades finals, on trobaràs el 

geoamagatall físic on podràs signar la troballa.

Quin hem d’escollir? 

Geoemblemàtics 01:
Born i Santa Caterina 

GC7D76D

• Pastisseria Brunells
• Torrons La Campana
• Restaurant Pla de La Garsa
• Farmàcia Santa Caterina
• Farmàcia de la Llana

• Granja Vendrell
• Cafè del Centre
• Forn Sarret
• Restaurant Reñé
• Farmàcia Velasco

Geoemblemàtics 02:
Eixample-Tetuán 

GC7E0Y1

• El Transwaal
• Bar Marsella
• London Bar
• Pastisseria Pujol
• Bar Pastís

Geoemblemàtics 03:
El Raval

GC7DE33

Segons el comerç emblemàtic que us hagi estat assignat des del programa, haureu de cercar el geoamagatall pertinent (el

que tingui el comerç assignat com a una de les seves etapes).

Quan aneu a resoldré el multicatxé, haureu de fer una visita més acurada al vostre comerç assignat, per tal d’extreure 

informació de cara al treball de recerca posterior que es farà a l’aula amb l’ajuda de les indicacions que teniu en aquesta 

mateixa guia.

Geoemblemàtics 04:
Gràcia

GC7H6FT

• Farmàcia Guerra
• Home Gallery
• Graneria Sala
• Herboristeria Llobet
• Pastisseria Montserrat



bloc 4
Treball de recerca
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Per a la documentació: 
1. Distribució en els grups establerts  i assignació de tasques 

concretes i de les temàtiques específiques a desenvolupar.
2. Estona de documentació i de treball en grups.

Per preparar el bolcat del contingut:
3. Posada en comú del que ha descobert cada grup.
4. Decidir com transmetrem la informació recollida i com 

l’organitzarem. 
5. Penseu també si voldreu incloure imatges i/o dibuixos.
6. Generar el text.
7. Fer proves de redactat del contingut.

Tasques previstes

• Estris per escriure i dibuixar
• Ordinadors o tauletes per a 

l’alumnat
• Connexió a internet

3 h
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Materials

Temps 
previst

Lloc de 
realització

A l’aula

Propostes d’organització

Per a la documentació proposem 
organitzar la classe en grups en 
funció de les temàtiques que es 
treballaran. 
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Per generar el contingut que reculli el treball realitzat, us proposem observar i analitzar els diversos elements de 
l’establiment i prendre consciència del seu valor en conjunt. Alguns dels elements visibles que podeu observar són: 

Elements visibles i invisibles

• Les façanes, les portes i els aparadors

• Els rètols (observeu quines tipografies es feien servir, 

on s’encarregaven aquests treballs, com se n’ha fet la 

conservació, etc.) 

• El terra (en aquests comerços hi trobareu rajoles amb 

molta història o amb motius de gran bellesa)

• Les ornamentacions i decoracions úniques i 

corresponents a diferents èpoques i estils.

• El mobiliari, la maquinària i altres elements 

• Els sostres (en alguns casos s’hi conserven pintures 

fetes des de fa més de 100 anys, ornamentacions 

naturalistes, motius modernistes) 

• L’obrador: alguns dels comerços emblemàtics de 

la ciutat han conservat intactes el seu obrador i/o la 

seva maquinària original, com és el cas de la Cereria 

Codina o del Forn J. Casialls, entre d’altres.

Recursos i propostes de dinamització 
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• L’any en el qual es va fundar i el context històric. 

Cerqueu informació sobre en quin moment es va 

inaugurar l’establiment, en quin període històric, quins 

fets rellevants van passar en aquella època a la ciutat 

de Barcelona i en concret al barri en qüestió on es 

troba el comerç.  

• Què hi havia abans del comerç actual? En molts 

dels establiments el què hi havia abans també ens 

dóna molta informació de la seva trajectòria i de quins 

elements s’han conservat i quins no, tant pel que fa a 

l’essència del local, com pel que a la decoració, etc.  

• El nom del comerç. tant si conserven el nom original 

com si no, el “com es diuen” sovint ens explica moltes 

Alguns dels elements no tan visibles que us proposem descobrir són: 

coses del camí que ha seguit el comerç, dels 

possibles canvis de propietari, de la seva trajectòria, 

de l’ofici pròpiament, etc. 

• Els clients: en alguns dels comerços hi segueixen 

anant els clients “de tota la vida” i els seus fills o 

néts, en d’altres ha aparegut clientela nova, però en 

tots ells han hagut d’anar ideant fórmules noves per 

satisfer tota aquesta varietat de públics, així com els 

turistes que sovint els visiten.

• El futur: és interessant plantejar-nos com serà el dia 

a dia d’aquest comerç en un futur, si seguirà existint, 

què pot ser que canvii i què pot ser que es mantingui 

de l’establiment i el funcionament actual.
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Tots els comerços tenen un element distintiu: la xocolata desfeta de La Dulcinea, els canelons de Can Culleretes, les 

espardenyes especials dels mossos de La Manual Alpargatera, antics estris i llibres dels segles XVIII i XIX a la Farmàcia 

Catalunya, la gran pintura del sostre de la Farmàcia Argelaguet, els parallamps de Torrente, els vitralls ben colorits de 

l’estanc Palau, les bates dels antics adroguers al Colmado Múrria, i un llarg etcètera.

• El procés: en el cas que l’element característic sigui un 

producte, esbrineu si s’han produït canvis en el procés 

d’elaboració, la venda, el transport, l’obtenció de la 

matèria primera, els canals de comercialització, etc.

• Els gustos i els hàbits: extrapoleu els descobriments 

al context històric i interesseu-vos per quins eren els 

gustos o hàbits que tenia la gent en aquella època en 

contraposició amb els de l’actualitat i reflexioneu sobre 

els descobriments.

• L’ofici: quins processos artesanals es mantenen i quins 

s’han modificat? Això us portarà a conèixer amb més 

profunditat l’ofici associat al comerç que esteu treballant 

i, sobretot, a conèixer les persones que hi ha al darrere.

Us proposem descobrir quins són els elements característics del vostre comerç, observant aspectes com:

Allò que els fa únics: la persona, l’ofici i les vivències

• Anècdotes i històries: ompliu-vos d’històries que són 

el que fan la Història. Com per exemple, voleu saber 

qui és l’abuelita ié-ié del carrer Elisabets que va vendre 

un remei per a l’afonia al cantant de Pink Floyd? Quin 

restaurant feia sopars de cullera per als actors i els 

hi servia al mateix teatre perquè no s’haguessin de 

desmaquillar? Quina és la “taberna” endolcida d’Àngel 

Guimerà? On es vénen els caramels més antics de 

l’Estat? En quin indret s’hi trobaven molt més que 4 

gats per “alimentar l’esperit”? On fan el millor cafè de la 

ciutat segons Pasqual Maragall? Aquests són només 

alguns exemples de la gran quantitat d’històries que 

podeu descobrir!
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Propostes de treball pedagògic
Des del programa, us oferim diferents opcions per a realitzar un treball pedagògic final. És important, en qualsevol cas, 

que ens feu arribar fotos, vídeos o documents escanejats dels resultats finals. Des del programa, penjarem aquesta 

informació al web http://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles/. En paral·lel, a la descripció de la ruta triada, s’afegiran 

links que dirigiran als participants de la ruta cap a la mostra de les vostres propostes. A cop de, per exemple, ‘Torrons La 

Campana segons l’Escola...’, altres centres educatius o públic general podran accedir als vostres treballs.

• Podeu realitzar un relat inspirat en els comerços 

emblemàtics en general o en el que hagueu treballat en 

concret.

• També podeu fer un book amb fotos ambientades en 

l’època d’inauguració del comerç emblemàtic escollit. 

Aquestes  fotos podrien simular una escena de la vida 

quotidiana del comerç.

• Si voleu anar més enllà i vincul·lar l’activitat al món 

audiovisual, podríeu crear un petit curtmetratge de cine 

mut explicant alguna història que passi dins del comerç.

• Si teniu un grup classe amb una sensibilitat especial pel 

disseny i el dibuix, us proposem la realització d’un còmic.
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• També trobem que pot ser una bona proposta la creació 

de poemes inspirats en els comerços emblemàtics.

• El modernisme va portar-nos cartells publicitaris únics. 

Una de les nostres propostes passa pel disseny d’anuncis 

publicitaris del comerç emblemàtic escollit, inspirant-se 

en aquella estètica.

• Si escolliu aquesta opció, haureu de fer moltes fotos del 

comerç emblemàtic escollit, doncs la nostra proposta és 

que realitzeu una maqueta de l’establiment.

• Per treballar les dots periodístiques del grup, la proposta 

us convida a fer un reportatge escrit o audiovisual del 

comerç.
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• Així mateix us proposem consultar també la web pròpia 
del comerç, si en té, i altres webs o llibres especialitzats 
en la temàtica. 

• També podeu optar per contactar amb el comerç o 
visitar-lo, pel vostre compte, ja que El comerç i les 
escoles no organitza les visites relacionades amb 
aquesta activitat.

• Per anar més enllà: 
Podeu consultar el Catàleg del patrimoni 
arquitectònic, històric-artístic i paisatgístic dels 
establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, 
que recull els elements tangibles d’interès, les dates 
històriques més rellevants i enllaços relacionats. Hi 
podreu accedir des del web ajuntament.barcelona.
cat/comerc/emblematics, anant a l’apartat d’Enllaços 
i materials relacionats.

Alguns recursos per a la documentació

• Per començar, des de l’Ajuntament es van catalogar 
211 establiments a protegir i es va impulsar un web 
rutadelsemblematics.cat, que ofereix visites virtuals, 
vídeos i entrevistes amb els seus protagonistes. 

Aquesta activitat forma part d’un conjunt d’iniciatives que s’han impulsat per preservar els comerços emblemàtics de 
la ciutat de Barcelona. 

• En el mateix web també hi trobareu una revista 
especialitzada que parla d’aquests comerços. 
Podeu accedir-hi directament a: issuu.com/
rutadelsemblematics/docs



cIntroducció

Pautes per a 
l’avaluació 
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c Per a nosaltres és molt important saber si els 

materials us han estat útils per treballar els comerços 

emblemàtics, així com per introduir-vos en el món 

del geocatxing, i per això us demanem si podeu 

omplir un formulari d’avaluació un cop finalitzeu 

l’activitat. 

En el correu electrònic que us enviem de confirmació 

de l’activitat hi trobareu l’enllaç per accedir al 

formulari d’avaluació online.

Els aspectes a avaluar seran la utilitat dels continguts 

de la guia del professorat, l’adequació curricular de 

l’activitat, el desenvolupament de la dinàmica de 

geocatxing i el seu ús com a complement educatiu,  

l’ús de les TIC, la idoneïtat de la durada de la 

proposta, la motivació i la satisfacció  de l’alumnat, 

entre d’altres aspectes.

L’avaluació 



dIntroducció

Propostes 
d’ampliació i 
aprofundiment
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Activitat de visualització “Un viatge en el temps”
En el cas que vulgueu anar més enllà o fer algun text creatiu, us proposem una activitat de visualització: 
• Informeu a l’alumnat que l’objectiu de l’exercici és deixar-se sentir i fer volar la imaginació. 
• Llegiu, a poc a poc i en veu alta, el text que us facilitem a la pàgina següent. 
• Durant la lectura, recomanem que l’alumnat estigui assegut còmodament (amb l’esquena ben recolzada a la 

cadira, les cames tocant a terra i les mans reposant sobre els genolls), que tinguin els ulls tancats i que mirin de 
respirar pausadament. Cal dir-los també que escoltin el text detingudament i que es deixin portar, perquè l’exercici 
doni resultat i es posin més en situació.

• Per fer la visualització també es poden afegir alguns elements que encara la potencien més. Aquests elements els 
pot triar el professorat segons cregui més adient, i llavors durant la lectura, es fan passar entre l’alumnat, perquè  
toquin, olorin, etc.  Es tracta que ho tinguin una estona breu i el passin. Es poden utilitzar les pauses del text per fer 
el canvi d’objecte. També es pot fer una primera lectura sense aquests elements, i una segona lectura incloent-los.

• Alguns elements proposats, que són fàcil d’aconseguir i que es poden utilitzar són:

Per a la creació del contingut

 › Pots amb espècies diverses (romaní, 
farigola...)

 › Monedes
 › Guant de pell o barret

 › Grans de cafè
 › Pergamí o paper envellit
 › Tela feta de ganxet o amb puntes
 › Colònia o perfum

• Una bona opció és posar música d’ambientació, com per exemple Glenn Miller, que es cita en el text.
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Text per fer la visualització
“Havia trobat un element per immergir-me al passat. 
Així que em vaig obrir pas a través del llarg passadís 
fins als banys. No hi havia ningú. Vaig entrar en un 
dels cubilets. La meva respiració va esdevenir sonora, 
podia sentir els batecs del meu cor com tambors que 
cada cop vibraven més fort i més de pressa com un 
compte enrere inevitable i sobretot sentia aquells 
nervis a l’estómac com si estigués a punt d’enfilar-me 
a una muntanya russa. Per molt que no fos el primer 
cop sempre sentia un cert temor a transportar-me fins 
el 1936, al bar El Indiano, on tot era possible i no 
tindria un mòbil per trucar al 091 en cas d’emergència. 
Em vaig asseure a la tassa del vàter, amb la tapa 
baixada, clar. Tot era nou, les parets, malgrat simular 
antiguitat, el mobiliari, sense cap mena de dubte, fins 
i tot el terra...Però si mirava a dalt, al sostre, encara 
hi havia les bigues de fusta que feia vuitanta anys 

engolien el fum del mític cabaret. O com a mínim les 
entranyes d’aquelles bigues. L’ADN d’aquella fusta 
massisa encara duia el codi genètic d’unes èpoques 
passades. Vaig mirar les bigues durant una estona, les 
havia de tocar perquè la connexió funcionés. Vaig pujar 
sobre el vàter i tot escalant per les parets del cubilet 
vaig poder atansar amb les puntes dels dits i amb 
gran esforç, les velles i cansades bigues, que resultaren 
fredes al tacte. Acte seguit vaig tancar els ulls. Era 
així com funcionava, un cop trobaves l’element, tan 
aparentment simple com això. Les parets que romanien 
a un lloc des d’aquell moment clau fins a l’actualitat 
eren el conductor que em portava a aquell moment. Una 
sensació fortíssima m’embolcallava cada cop que sentia 
la connexió amb el passat. Devia ser una experiència 
propera a la mort tot i que mai hi havia estat a prop. 
Una pel·lícula de tot el que havia passat des d’aquell 
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moment passat fins al present se’m presentava davant 
meu d’una forma extremadament ràpida, de manera 
que només entreveia imatges difoses, sons distorsionats 
i el meu cervell era incapaç de recompondre tot el 
trencaclosques per arribar a una conclusió plausible. 
Vagament podia distingir rostres, sentir rialles o plors, 
crits, em sorprenien olors i com si tot passés dins meu, 
amb una conseqüent i desagradable opressió al pit que a 
vegades en prou feines em deixava respirar. Sí, quedava 
baldada cada cop que, si se’n pot dir així, viatjava el 
passat. Ja que jo era la màquina del temps, el vehicle, 
el connector. (...) La meva pell, el meu estómac, el meu 
cervell i el meu cor eren les úniques víctimes, sense cap 
protecció, d’aquest viatge a una altra dimensió, aquella 
que tots creiem impossible que existeixi. Com és possible 
que hagi quedat guardat en algun lloc allò que ja ha 
esdevingut i per tant, ha evolucionat, ha mutat i s’ha 
transformat? Malgrat escapar a la lògica més elemental, 
el cert és que en alguns casos sobreviu. La veritat és, que 

Fragment del llibre 
Els enemics silenciosos, de Mireia Llinàs

el passat és l’únic que existeix. El present es efímer, 
cada segon de present es converteix en passat i el futur 
està per escriure…  
(...) tots els meus sentits m’indicaven que ja em trobava 
a l’altra banda. Vaig obrir els ulls amb temença. Ja 
podia sentir la música de Glenn Miller, concretament 
la cançó Solo Hop, que provenia de la sala (...). Una 
breu llambregada al meu voltant va rebel·lar-me que 
un cop més, la màgia havia seguit el seu curs. L’olor (...) 
La llum de l’estança (...)provinent de la única bombeta 
que penjava d’un fil, (...) envans de fusta humida (...) 
el terra (...) el sostre (...)  les parets ennegrides pel fum 
(...) i amb cartells (...) de l’època (...). Hi havia taules 
i cadires de fusta també pintades de negre per evitar 
els corcs (...) un taulell de dotze metres de llarg, amb 
coberta de zinc...    




