
	  
Al	  barri	  gòtic,	  els	  aparadors	  ha	  deixat	  de	  ser	  una	  “finestres	  per	  
mirar”	  i	  passen	  a	  ser	  “finestres	  interactives”	  
	  

 
30	  comerços	  se	  sumen	  a	  la	  ruta	  QR	  Gòtic	  -‐	  Call	  Jueu,	  la	  nova	  versió	  d’aquesta	  
guia	   cultural	   i	   comercial	   del	   barri	   gòtic	   de	   Barcelona	   que	   permet	   a	   l'usuari	  
descobrir	  en	  un	  clic	   la	  història	  del	  barri	   i	   conèixer	   la	  seva	  oferta	  comercial.	  Per	  
gaudir	  de	  la	  ruta,	  heu	  de	  tenir	  instal	  ·	  lat	  una	  aplicació	  (gratuïta)	  de	  lector	  QR	  al	  
dispositiu	  mòbil	   i	   tenir	   activa	   la	   connexió	   a	   Internet.	   Amb	   això,	   ja	   podeu	   fer	   el	  
recorregut	  escanejant	  els	  més	  de	  70	  codis	  dels	  aparadors. 

 
L’extraordinària muralla barcelonina, constituí la defensa de la ciutat  de Barcelona fins al 
segle XIII. El conjunt de les restes de la muralla romana i comtal és el monument més gran 
de la ciutat, amb 76 torres i una longitud de 1270 metres de perímetre fortificat.  
 
És dins del recinte d’aquesta muralla romana, on cal situar-hi la primerenca comunitat jueva 
de Barcelona. I és precisament en aquesta zona on s'estrena a partir de novembre la ruta 
QR Gòtic del barri jueu de Barcelona.  La gran majoria de les façanes dels edificis que 
podem veure del Call ens parlen més de les transformacions urbanes del segle XIX que de 
l’antic barri jueu de la ciutat.  Això no vol dir, però, que a l’interior dels edificis o en el seu 
subsòl no puguin encara trobar-se restes de l’antic Call. 

El més interessant del QRGòtic és que es tracta d'una guia cultural impulsada pels 
comerciants, no obstant això el protagonista no és el comerç, sinó la seva ubicació. A partir 
d'aquí, més de 70  codis QR enganxats als aparadors dels comerços pròxims a la 
plaça Sant Jaume, explican un fragment de la història del lloc en què ha estat situat. 
La ruta completa consisteix en un recorregut pels carrers: Llibreteria, Baixada de la 
Llibreteria, Freneria, Call, Sant Honorat, Sant Domènech del Call, Arc de Sant Ramon del 
Call, Sant Sever, La fruita, Baixada de Santa Eulàlia, Plaça Sant Felip Neri.  
 
Com si es tractés d'una màquina del temps, QR Gòtic proposa a l'usuari partir del present, 
utilitzant una tecnologia del futur, per recrear el passat. Un passat que es dibuixa en 
estructures arquitectòniques i petits senyals que encara romanen a la ciutat i que sovint 
passen desapercebudes pel vianant. 
 
El repte es ambiciós, desenvolupar i aconseguir un web "Mobilitzada" que funciona com 
una app. La plataforma és apta per a la navegació en la majoria de dispositius mòbils 
(Iphone, Andriod, Tablets) i ordinadors d’escriptori. A més de ser multi-idioma (Catalá, 
Castellà, Anglés i Rus). 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  



El barri gòtic de Barcelona és un barri innovador, en què els comerciants, les institucions, 
l'empresa privada i les iniciatives ciutadanes convergeixen per oferir el millor de si. Amb el 
suport del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), l'equip de QRGòtic, ha dut a terme una 
intensa activitat d’investigació i publicació de contiguts “movilizats”. Sota la coordinació i 
conceptualització de Carolina Gaona de l'Associació SONARA el projecte ha sigut possible 
gràcies a l’impuls l’Associació de comerciants del carrer Llibreteria (Josep Conesa). Güiro a 
sigut l'empresa encarregada del desenvolupament web a més de la recent incorporació de 
30 comerços de l'Associació de comerciants del Call Jueu.  
 
El investigadors del MUHBA i VECLUS, han estat els encarregats de la guionització dels 
continguts històrics.  Les fonts utilitzades han proporcionat informacions inèdites o detalls 
que fins el moment només formaven part del món acadèmic (i encara no s’havien convertit 
en material per a la divulgació).  
 
El resultat és, en conseqüència, una crònica històrica dels carrers des d'una perspectiva 
nova, una web app que descobreix davant el visitant, un barri que té més de 2.030 anys 
d'Història. L’objectiu era  historiar el carrer des del rigor científic però fer-ho de tal manera 
que els continguts fossin accesibles i atractius al gran públic.  
 

Una	   estratègia	   creativa	   per	   apropar-‐se	   al	   públic,	   i	   promoure	   el	  

comerç	  de	  proximitat.	  
 
Els comerciants de l'Associació de comerciants del Call Jueu s'han apuntat a la idea de 
donar a conèixer la història del barri gòtic, projectar una imatge positiva de la ciutat i enfortir 
l'associacionisme amb aquest petit regal, pels barcelonins en particular i per al món en 
general. QrGòtic proposa a l'usuari una ruta cultural per recórrer la ciutat, als 
comerciants proposa un nou model de negoci. Una estratègia creativa per apropar-se al 
públic, acaronar-ho i promoure el comerç de proximitat amb valor afegit. 
 
QR Gòtic és també una guia comercial, que ofereix un inventari dels llocs, tallers artesans, 
bars, botigues de disseny, restaurants i comerços emblemàtics que val la pena visitar. 
Molts dels quals ofereixen promocions i descomptes als que realitzen el recorregut. 
 
Passat	  i	  present	  ...	  el	  gòtic	  a	  les	  teves	  mans	  
	  
La història brolla dels aparadors per oferir al públic una nova forma de recórrer la ciutat. 
Petites càpsules, que amb rigor històric descobreix l'antiga Barcelona romana, el barri jueu i 
episodis de les èpoques medieval, contemporània i moderna. 
 
Dels antics carrers romans, els carrers del call barceloní mantenen, encara que amb 
modificacions, els eixos de circulació de l’antiga ciutat romana. Els carrers del Call i 
Llibreteria continuan el traç de l’antic cardo maximus.  

 

 



 

A la Barcelona medieval hi havia dos barris jueus: el Call Major i el Menor. El Call Major, el 
fundacional, ocupava el quadrant nord-oest de l’antiga Barcino. Disposava de diverses 
sinagogues: la Major, la Menor o Poca, la dels Francesos i algunes altres construïdes per 
particulars amb l’autorització reial.  

El nom “call” sembla venir del mot llatí que significa carrer, tot i que hi ha cert debat 
respecte al seu possible origen en la paraula hebrea “qahal” que vol dir comunitat. 
Des del segle XI i sobretot al segle XII, la comunitat de Barcelona era coneguda com una 
ciutat de savis i prínceps i així fou descrita pel viatger Benjamí de Tudela en el seu itinerari 
cap a Terra Santa. Hi visqueren al Call de Barcelona, lluminàries de saviesa hebraica; rabis 
i savis. Tanmateix, molts de jueus barcelonins s’ocupaven en tasques mercantils i 
participaren en el comerç mediterrani, en el que tingueren rellevància al segle XIII i principis 
del XIV 
 
La gran majoria dels jueus barcelonins estaven especialitzats en treballs comercials i 
artesanals. La documentació recull una gran varietat d’obradors i tallers en aquesta zona 
del barri gòtic, on es treballaven oficis com ara argenters, llibreters, sastres, i també hi 
havia altres oficis com metge, físic, o ensenyants. A la segona meitat del segle XIV els 
artesans del Call semblen especialitzats en el teixit de vels de seda i en la talla del coral. 
 
En temps del Call com a residència de jueus, el carrer SANT DOMÈNEC DEL CALL 
constituïa l’eix més important del barri a nivell físic i també en la seva significació social. El 
seu nom com a carrer de l’Escola o la Sinagoga Major indicava l’existència de l’espai 
religiós i simbòlic més rellevant de la comunitat. 

Durant la primera meitat del segle XIX el paisatge construït de la ciutat, i per tant també del 
barri del Call, va patir una transformació extraordinària.. Al final del segle XIX i a causa de 
la construcció de la via Laietana es traslladaren al Call diversos edificis medievals d’aquella 
zona que haurien d’altra manera desaparegut. 

Us convidem a mirar amb altres ulls la ciutat de Barcelona, conèixer-la, 
imaginar-la i endinsar-se per uns moments en una altra època……tens el gòtic a 
les teves mans … 
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Al	  barri	  gòtic,	  els	  aparadors	  ha	  deixat	  de	  ser	  una	  “finestres	  per	  
mirar”	  i	  passen	  a	  ser	  “finestres	  interactives”	  
	  

La història brolla dels aparadors del barri gòtic, per oferir al públic una nova forma de 
recórrer la ciutat. QR Gòtic es una guia cultural y comercial que amb rigor històric; t’exlica 
com era l'antiga Barcelona romana, el barri jueu i episodis de les èpoques medieval, 
contemporània i moderna. 
 
Amb el suport del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), l'equip de QRGòtic, ha dut a 
terme una intensa activitat d’investigació i publicació de contiguts “movilizats”. Fotografíes, 
videos, textos, te cuentan la historia de la ciudad.	  
 
El investigadors del MUHBA i l’empres VECLUS, han estat els encarregats de la 
guionització dels continguts.  Les fonts utilitzades han proporcionat informacions inèdites o 
detalls que fins el moment només formaven part del món acadèmic (i encara no s’havien 
convertit en material per a la divulgació).   
 
QR Gòtic és, en conseqüència, una crònica històrica dels carrers des d'una perspectiva 
nova. Accesible al usuari amb el móbil y escanejant els més de 70 codis QR distribuits en 
els aparadors dels comerços de la ruta.  
 
El més interessant del QRGòtic és que es tracta d'una guia cultural impulsada pels 
comerciants, no obstant això el protagonista no és el comerç, sinó la seva ubicació. A partir 
d'aquí, més de 70  codis QR enganxats als aparadors dels comerços pròxims a la 
plaça Sant Jaume, explican un fragment de la història del lloc en què ha estat situat. 
La ruta completa consisteix en un recorregut pels carrers: Llibreteria, Baixada de la 
Llibreteria, Freneria, Call, Sant Honorat, Sant Domènech del Call, Arc de Sant Ramon del 
Call, Sant Sever, La fruita, Baixada de Santa Eulàlia, Plaça Sant Felip Neri.  
 
Com si es tractés d'una màquina del temps, QR Gòtic proposa a l'usuari partir del present, 
utilitzant una tecnologia del futur, per recrear el passat. Un passat que es dibuixa en 
estructures arquitectòniques i petits senyals que encara romanen a la ciutat i que sovint 
passen desapercebudes pel vianant. 
 
	  


