RUTES CULTURALS

MATERIA BCN

MATERIA bcn us ofereix una sèrie de rutes culturals per Barcelona i els seus barris.
Estudiem la ciutat des dels seus orígens, repassem l´evolució medieval i moderna i ens
actualitzem fent reculls de premsa sobre la ciutat i revisant les novetats urbanes.
D´aquesta forma dissenyem diferents rutes per Barcelona i els seus barris amb l´objectiu
de cobrir qualsevol demanda cultural sobre l´àrea metropolitana de Barcelona. Els secrets
de Ciutat Vella, el modernisme de l´Eixample o les rutes pels barris de Barcelona són
algunes de les nostres propostes per sortir al carrer!

Ruta diürna

Ruta nocturna

La nostra oferta de rutes culturals es divideix per zones:
• Per Ciutat Vella
• Per l´Eixample
• Pels Barris de Barcelona
• A mida

PER CIUTAT VELLA
• Secrets de Ciutat Vella
Secrets de Ciutat Vella és un itinerari imprescindible per descobrir i reviure la història de
tres barris de Ciutat Vella; el Raval de contrastos, el Gòtic monumental i el modern barri
del Born.
• Mercats de Ciutat Vella
Un itinerari per redescobrir la història de Ciutat Vella al voltant del dos mercats històrics de
Barcelona; el Mercat de Santa Caterina i el Mercat de la Boqueria.
• Barcelona en lluita!
Reviure la història de Barcelona és descobrir una ciutat en lluita permanent, una ciutat
viva i resistent, una ciutat que no es rendeix! La història de Barcelona està plena de
revoltes socials i obreres que han prés la ciutat de forma reiterada i han manifestat les
seves reivindicacions.
• Barcelona a cop de bomba
Un itinerari per conèixer la Barcelona moderna del segle XVIII al segle XX. La condició de
plaça forta que va adquirir Barcelona després de la desfeta de 1714 marcarà l´urbanisme
de la ciutat per sempre.
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• Viatja en el temps: Del Rei al Call
Us proposem un itinerari històric, nocturn i agradable. Un viatge en el temps, un
recorregut per la Barchinona medieval. Un itinerari per gaudir del barri gòtic i del call jueu
entre llums i ombres.
• La Barcelona blaugrana per C.Vella
Un itinerari històric, cultural i original! Lliguem la història del Barça amb la història de
Barcelona, t´atreveixes? una ruta diferent basada en el llibre “La Barcelona blaugrana” de
l´historiador Carles Vinyas. Una forma de redescobrir la història de Barcelona de la mà del
Barça.
• Aigua i ciutat
Parlarem de la canalització, l´abastiment, les fonts, el clavegueram…que trobem
actualment per Ciutat Vella i sabrem quina relació té l´aire amb la construcció de l
´Eixample.
• La Barceloneta i la casa de 1761
Un itinerari per descobrir una “Barcelona petita”, una antiga lliga reconvertida en barri.
Històries de mariners, pescadors, obrers i burgesos a l´entorn de la casa més antiga de la
Barceloneta; la casa de 1761.
• La desfeta de 1714
Una ruta per conèixer els fets de 1714 i les seves conseqüències sobre la ciutat. L
´aferrissada lluita de la ciutat contra l´ocupació, l´entrada dels borbons, la duríssima
repressió sobre Barcelona, el naixement de la Ciutadella Militar i moltes més històries us
esperen.
• El Raval rural i industrial
Una ruta per conèixer un dels barris més desconeguts de Ciutat Vella; el barri del Raval.
Els seus orígens medievals com a rebost de la ciutat i l´evolució moderna amb l´ocupació
industrial al barri són els protagonistes d´aquesta ruta.
• Deconstrucció del barri gòtic
L’itinerari perfecte per llegir amb propietat el barri Gòtic de Barcelona. A través de la
deconstrucció amb diferents imatges antigues i projectes impossibles descobrirem un altre
barri “neogòtic”.
• La Barcelona romànica
Un itinerari guiat per redescobrir Ciutat Vella en clau romànica. A l’interior de Barcelona
encara ens queden petites joies del romànic que cal descobrir; Sant Pere de les Puelles,
la capella d´en Marcús, racons de la Catedral... i molt més!
• Històries i secrets de la Ribera
Una ruta per descobrir un dels barris més moderns de Ciutat Vella; el Born o la Ribera.
Històries de pescadors i mariners, de nobles i grans palaus o de menestrals i gremis ens
esperen per les placetes i carrerons que envolten Santa Maria del Mar.
• Barcelona i el mar
Un itinerari guiat per gaudir de la relació entre Barcelona i el mar, descobrir els secrets i
els racons del fantàstic front marítim de la ciutat.
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• Sagnier vesteix Barcelona
Un itinerari guiat per conèixer la Barcelona que s’obre amb el segle XX i fer un tastet de
l’obra d’Enric Sagnier a la ciutat de Barcelona; el Palau de Justícia, l´edifici de la Duana
de Barcelona, edificis de l´Eixample... i molt més!
• Miró i Picasso per Barcelona (temàtic)
L´itinerari començarà mirant al mar per on va arribar Pablo Picasso, ens endinsarem per
Ciutat Vella on trobarem espais de convivència entre Joan Miró i Pablo Picasso.
Passejarem per espais que els van unir com galeries i galeristes d´art.
• Entre 1714 i 1888 a la Ciutadella
Un itinerari per conèixer un dels parcs més importants de la ciutat de Barcelona; el Parc
de la Ciutadella. L´itinerari farà un recorregut per tota la seva història; fortalesa militar, l
´Exposició Universal de 1.888, un parc d´atraccions i un pulmó per la ciutat.
• Ruta de les dones pel Raval
Aquesta ruta partiria del carrer del Carme, aniria cap a la Rambla passant pel davant del
mercat de la Boqueria. Tornaríem a entrar cap al Raval pel carrer Hospital visitant l
´Hospital de la Santa Creu, després agafaríem c/ de les Egípciques per anar a buscar la
plaça del Pedró, d´aquí cap a Sant Antoni i acabaríem al carrer de la Cendra (prop del
mercat de Sant Antoni). Parlaríem de xocolateres, bugaderes, hospitaleres, dentistes,
monjes... i fins i tot grans virreines amb palaus!
• Ruta de les dones pel gòtic
Aquesta ruta partiria de Portal de l´Àngel amb Santa Anna, baixaríem pel carrer
Bertrellans per arribar fins al carrer de la Canuda. Aniríem a buscar el c/ Portaferrissa cap
a la plaça Nova i la Catedral. D´aquí baixaríem per darrerre la Catedral cap al carrer de
Banys Nous per acabar al carrer de la Boquería. Parlaríem de bandolers, d´abadesses, de
monjes i bugaderes, de Santa Eulàlia i de quina va ser la primera gència matrimonial!
• Ruta de les dones per Santa Caterina i el Born
Aquesta ruta començaria al Mercat de Santa Caterina i els seus voltants per anar baixant
per la ciutat gremial cap al carrer de la Princesa. Passaríem per espais amb molt de
protagonisme femení com el carrer de la Flor de Lliri o la plaça de la Llana. Baixaríem pel
carrer de la Carassa i ens perdríem per carrerons gremials i medievals del Born fins a
sortir al carrer Argenteria. Passant per Santa Maria del Mar acabaríem al carrer de
Montcada. Parlaríem de dames riques i joies, d´oficis molts antics, de filadores i del treball
millor pagat entre les dones!

PER L´EIXAMPLE
• Eixample i modernisme
Un itinerari per conèixer la Barcelona que neix al segle XIX. A mitjans del segle XIX
Barcelona era una ciutat industrial amb una trama urbana medieval, un desequilibri que
demanava a crits l´enderroc de les muralles. Amb l´enderroc, el pla de Barcelona s´obria a
la urbanització i en aquell moment apareix a la història de la ciutat el pare de l´urbanisme;
Ildefons Cerdà.
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• Güell, Gaudí i el modernisme
Un viatge a la Barcelona moderna i modernista, tornar a l’època del mecenatge dels grans
industrials, descobrir una arquitectura colonial i viatjar a una ciutat que volia ser una gran
capital.
• Per l´esquerra de l´Eixample i el Ninot
Un itinerari per descobrir un altre Eixample. Més enllà del Passeig de Gràcia o la Plaça de
Catalunya, a l´esquerra de l´Eixample trobem una Barcelona que neix al llarg del segle XX
amb grans equipaments com el Mercat del Ninot o l´Hospital Clínic. Descobreix els seus
secrets!
• L´Eixample de Sant Antoni i el seu mercat
Un itinerari per descobrir un altre Eixample. Més enllà del Passeig de Gràcia o la Plaça de
Catalunya, trobem un Eixample que neix al llarg del segle XIX al voltant del primer mercat
de l´Eixample; el mercat de Sant Antoni, tot un món per descobrir!

PELS BARRIS DE BARCELONA
· GRÀCIA
• La Gràcia literària
Un itinerari per descobrir un dels barris més emblemàtics de Barcelona; l´antiga vila de
Gràcia. Històries dels seus carrers i places ens esperen envoltats de la literatura de Mercé
Rodoreda i molts altres.
• Park Güell; del fracàs a l´èxit
Un itinerari per descobrir la història amagada sota el Park Güell; del fracàs a l´èxit.
Parlarem de l´aventura finançada per Eusebi Güell i dissenyada per Antoni Gaudí, una
aventura que fracassa però que avui es converteix en un dels grans reclams turístics
sobre Barcelona.
· HORTA-GUINARDÓ
• Vistes des de la Guerra Civil
Un itinerari entre la història i la natura; passejarem pel parc del Guinardó i visitarem la
Batería Antiaèria de la Guerra Civil sobre el Turó de la Rovira. Imprescindible itinerari per
conèixer els fets de la Guerra Civil i els bombardejos sobre la ciutat.
• Secrets de la vila d´Horta
Un itinerari per descobrir l´antiga vila d´Horta; La història de l'actual districte d'HortaGuinardó comença a l'antiga vall d'Horta, coneguda ara com a vall d'Hebron, que és on es
va desenvolupar el municipi del mateix nom abans d'agregar-se a Barcelona l'any 1904.
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· LES CORTS
• La Barcelona blaugrana per les Corts
Un itinerari per descobrir l´antiga vila de les Corts de la mà del Barça. Les històries del
barri i del club estàn lligades desde 1922, l´arribada d´aquest club esportiu a les Corts va
impulsar la seva urbanització. Entre carrerons i places de les Corts anirem del Camp Vell
al Camp Nou.
• Del Palau Reial a la Maternitat
Un itinerari entre història i natura per l´antiga vila de les Corts. Començarem a uns jardins
reials al voltant del Palau Reial i l´arquitectura d´Antoni Gaudí i acabarem a uns dels
jardins més grans de les Corts; els jardins que envolten la Maternitat.
• Art i proporció al Monestir de Pedralbes
Un itinerari amb visita guiada al Reial Monestir de Santa María de Pedralbes. Dalt de l
´avinguda Pedralbes trobem una de les joies més importants del gòtic català; el Monestir
de Pedralbes. Fent una visita guiada a les seves estances viatjarem a la vida monàstica d
´època medieval, no us ho perdeu!

SANT ANDREU DE PALOMAR
• Secrets de la vila de Sant Andreu
Un itinerari per descobrir l´antiga vila de Sant Andreu de Palomar. Us sorprendrà la
història que amaga aquest barri de Barcelona entorn del Rec Comtal i de l´antiga Via
Augusta. Històries del passat però també del futur entorn de la nova estació d´alta
velocitat ens esperen.
• Sant Andreu i la Sagrera
Un itinerari per descobrir la història de la Sagrera dins de Sant Andreu de Palomar. Un
barri amb una història a mig camí entre Sant Martí i Sant Andreu, un barri amb racons
amagats com la plaça Masadas o el Parc Pegaso.
· SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
• El Poblenou històric
Un itinerari per descobrir la història del Poblenou. Buscarem els seus orígens rurals entorn
de la llacuna o el joncar. Veurem antigues fàbriques com Can Saladrigas, el Cànem o Can
Framis. Pasejarem per la Rambla del Poblenou, el carrer Marià Aguiló i el mercat del
Poblenou.
• Formes i futur del 22@
Un itinerari de futur per descobrir les reformes sobre el Poblenou arribades amb el pla
22@. Què és el 22@? Quin espai afecta? Quines són les seves línies d´actuació? Per
què arriba amb el segle XXI? Quina és la situació actual? Totes les respostes les trobareu
al llarg de la ruta.
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• Obrim la Diagonal al mar
Un itinerari per descobrir una de les zones més modernes de la ciutat. Obrim la Diagonal
a finals del segle XX i vestim els seus voltants; arquitectura contemporànea, parcs de
disseny i nous centres comercials ens portaran fins a l´edifici Fòrum i el mar.
• La mar bella
Un itinerari per descobrir tot un nou front marítim de la ciutat. Del Poblenou al mar hi ha un
pas que durant molt de temps va estar ocupat per una línea ferroviària i un barri de
barraques. Les transformacions olímpiques o el Fòrum de les Cultures han contribuït a
obrir les platges de la Mar Bella.
• Sant Martí i els seus parcs
Un itinerari per descobrir el districte de Sant Martí de Provençals amb alguns dels seus
parcs i zones verdes més importants; el parc del Poblenou, el parc central o el parc del
Clot.
• Vila Olímpica; un llegat olímpic
Un itinerari per redescobrir un barri nascut al 1992. Amb l´arribada dels Jocs Olímpics a la
ciutat, un nou barri va sorgir allà on abans només hi havien fàbriques i vagons de trens.
Un llegat olímpic que volem revisar vint anys després del seu naixement. Què se n´ha fet
de la Vila Olímpica?
· SANTS-MONTJUÏC
• Secrets de la vila de Sants
Un itinerari per descobrir un barri amb molt caràcter; l´antiga vila de Sants. Des de l
´esglèsia de Santa Maria de Sants buscarem els orígens rurals d´aquesta vila, visitarem
antigues fàbriques com el Vapor Vell o el Vapor Nou i passejarem per la carretera de
Sants i els seus voltants.
• La nova Plaça d´Espanya
Un itinerari per descobrir una plaça central de Barcelona; la plaça d´Espanya. Configurada
al llarg del segle XX i sobretot durant l´Exposició Internacional de 1929, voltarem per
conèixer la seva evolució al llarg de la història.
• La màgia nocturna de Montjuïc
Un itinerari per descobrir Montjuïc i la seva màgia nocturna. Amb l´Exposició Internacional
de 1929 un nou atractiu arribava a la muntanya, la Font Màgica. Gaudiu de l´espectacle
amb aquesta ruta que va del Palau nacional a la plaça d´Espanya.
• Jardins històrics de Montjuïc
Un itinerari per descobrir els jardins històrics de Montjuïc. Al voltant del Palau Nacional
trobarem grans jardins de la muntanya; Jardins de l´Umbracle, els jardins Larribal amb la
Font del Gat, un original jardí d´escultures o els de Miramar són els nostres
protagonistes.
• Vistes des del Castell de Montjuïc
Un itinerari per descobrir el Castell de Montjuïc i la panoràmica sobre Barcelona. Visitarem
aquest castell nascut amb la Guerra dels Segadors, parlarem de la seva evolució i els
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usos actuals que té aquest castell. Gaudirem també de les vistes sobre Barcelona i el
front marítim.
• Barcelona entre cactus
Un itinerari per descobrir un dels jardins més amagats de Montjuïc; els Jardins Costa i
Llobera on trobarem una dels jardins més importants de cactus a Barcelona. Gaudirem
també de les vistes sobre el mar i el port de Barcelona.
• Montjuïc, 1992; Un llegat olímpic
Un itinerari per descobrir el llegat olímpic sobre la muntanya de Montjuïc. Antics terrenys
de barraques i canteres es van convertir al 1992 en la cara visible dels Jocs Olímpics. Un
llegat que volem redescobrir vint anys després de la Barcelona olímpica.
• Paral·lel i el Poble-Sec, històries d´ahir
Un itinerari per descobrir el barri del Poble-Sec i la vía del Paral·lel. Buscarem els orígens
rurals del Poble-Sec i passejarem pels seus carrers urbanitzats a mode d´eixample.
Parlarem també de la “via del pecat” i l´evolució del Paral·lel.
· SARRIÀ-SANT GERVASI
• Secrets de la vila de Sarrià
Un itinerari per descobrir el barri de Sarrià i viatjar en el temps. Buscarem els orígens
rurals de Sarrià entorn de dos rieres i un monestir. Passejarem pels seus carrerons i
passatges que ens portaran al Sarrià del segle XIX i gaudirem de la tranquil·litat d´aquest
barri.
• Secrets de Sant Gervasi i la Bonanova
Un itinerari per descobrir el barri de la Bonanova dins de Sant Gervasi. La zona alta de
Barcelona també amaga secrets i històries d´època medieval i del segle XIX. Passejarem
per carrers oberts més enllà de l´Eixample i buscarem grans cases burgeses com la Vila
Florida.
• A peus del Tibidabo
Un itinerari per descobrir un espai desconegut de la zona alta de Barcelona; l´avinguda
del Tibidabo. Des de la plaça Kennedy parlarem de la història i el futur de l´edifici La
Rotonda, gaudirem de la pau del Jardí de la Tamarita i buscarem el passat burgés de l
´avinguda del Tibidabo.
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A MIDA
MATERIA bcn també us dóna l´opció de que vosaltres us feu l´itinerari a mida, en aquest
cas ens heu de dir:
– Quan voleu fer la ruta
– De quin temps disposeu
– Per on voleu fer la ruta
– Què us interessa més
Enviau-nos les vostres peticions a:
info@materiabcn.com
I us farem la vostra ruta a mida!

