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El districte de les Corts crea rutes de llocs d’interès 

per descobrir i posar en valor la seva història 

 
» Els itineraris tenen com a objectiu conèixer racons del territori de manera 

singular i descobrir-ne el seu origen  

 

» El veïnat es pot descarregar les guies de manera gratuïta per fer-se la ruta a la 

seva mida. Es programaran visites guiades durant la Festa Major, per Nadal i 

en dies destacats del districte 

 

El districte de les Corts ha posat en marxa sis rutes per redescobrir el territori d’una manera 

singular. L’objectiu és que el veïnat pugui fer passejades seguint un itinerari i uns punts 

d’interès per conèixer racons dels barris del districte i tenir informació sobre el seu origen. Són 

recorreguts per veure els barris de les Corts amb altres ulls. 

El regidor de les Corts, Joan R.Riera, ha destacat que “amb aquestes rutes volem que el veïnat 

de les Corts i la ciutadania de Barcelona en general, descobreixi alguns dels racons dels 3 

barris de les Corts, així com els valors que històricament han estat presents en el territori com 

són els esportius i de sostenibilitat amb la “Ruta d’esport i natura”, els valors d’igualtat de 

gènere amb la “Ruta feminista” i la creativitat i l’art urbà en “l’Art en Diagonal”. 

“Aquestes rutes son una invitació al veïnat de les Corts a sortir a passeig i descobrir el que 

tenen al costat de casa. Són itineraris per posar en valor i donar a conèixer la diversitat i la 

pluralitat del districte i rutes dissenyades per gaudir a través de l’experiència i de manera lúdica, 

alhora que construïm el relat històric, de present i de futur de les Corts”, ha remarcat el regidor 

Riera.  
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Les Rutes de les Corts 

Les rutes recullen la informació del districte sobre patrimoni, cultura, ciència, esport i lleure, 

entre d’altres. A cada document hi ha una introducció general, amb descripcions de cadascun 

dels punts d’interès, l’explicació històrica, bibliografia per ampliar informació i detalls sobre 

l’accessibilitat dels diferents punts. 

S’han dissenyat sis rutes: tres rutes territorials dels tres barris del districte: les Corts, Pedralbes 

i la Maternitat i Sant Ramon, i tres rutes temàtiques: esportiva, feminista i artística. 

 

o Ruta de l’Art en Diagonal 

o Ruta de les Corts 

o Ruta de Pedralbes 

o Ruta de la Maternitat i Sant Ramon 

o Ruta esportiva 

o Ruta feminista 

 

 

Les rutes estan disponibles de manera gratuïta i en format pdf al web del districte: 

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts, perquè la ciutadania les pugui descarregar al seu 

dispositiu mòbil o imprimir, i poder adaptar-les al seu criteri, fent-les senceres o només alguns 

punts d’interès i fer-les al seu ritme. Així mateix es programaran visites guiades durant la Festa 

Major, el mes d’octubre, per Nadal i en dies destacats del districte. 

 

S’ha editat també un document que aglutina informació resumida de totes les rutes. Consulta’l 

aquí. 
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