01/09/2019 10.30h
PETRAS ALBA
El monestir de Pedralbes fou fundat l'any 1327 per la reina Elisenda
de Montcada amb la intenció de retirar-s'hi un cop es quedés vídua.

Aquesta ruta ens mostrarà 650 anys ininterromputs de vida
monàstica en mig de tots els fets històrics que van marcar el pols de

la ciutat.
Veurem com vivien, dormien, resaven, menjaven, treballaven i
morien les filles de l'alta aristocràcia catalana que van entrar a la

clausura de Pedralbes.
Una joia arquitectònica del gòtic barceloní que ha perdurat fins els

nostres dies.
A càrrec de Meritxell Carreres

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 44€/persona,
€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

03/09/2019 18h
LA BARCELONA DE
PICASSO
La primera amant, els millors amics, els diferents domicilis, els
primers tallers, la Llotja, la primera exposició. Picasso surt de l'ou a
la Barcelona del tombant de segle. Una ciutat dinàmica, moderna,
industrial, elegant, golfa, puritana, efervescent, en constant procés

de canvi. Un procés que també impulsarà la transformació del
Picasso acadèmic al Picasso geni. Repassarem unes 70 pintures que
es poden veure, majoritàriament, al Museu Picasso mentre itinerem
pels que foren els domicilis familiars, tallers, escola etc. (No es visita

el Museu Picasso).
A càrrec de Meritxell Carreres

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 44€/persona,
€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

06/09/2019 17:30h
HISTÒRIES DE L’EDAT
MITJANA
Barcelona custòdia un grat llegat medieval, però més enllà dels grans noms
propis s’amaguen històries del dia a dia i grans secrets a simple vista.
Històries de l’Edat Mitjana és un viatge a l’època més fascinant de la nostra
ciutat, quan era una superpotència que dominava el Mediterrani.
Un itinerari per descobrir llocs i històries que després podràs compartir

amb els teus amics i familiars.
A càrrec de Pedro Guerrero

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 44€/persona,
€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

06/09/2019 18h
BCN SANG I FETGE!
Una ruta basada en un seguit de fets truculents ,recollits en la premsa de
successos de totes les èpoques, on la realitat sempre sobrepassa la ficció:
atracaments, homicidis, assassinats, suïcidis, "crims passionals", delictes
sexuals i delictes mafiosos seran els continguts de la nostra ruta de
crònica negra. Absolutament recomanable per als amants del gènere.

A càrrec de Meritxell Carreres

VOLS APUNTAR-TE?

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 44€/persona,
€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

07/09/2019 18h
QUAN ES PARLAVA
HEBREU A BARCHINONA
Itinerari que recorre el Call Major i el Call Menor de Barcelona,
indrets on vivien els jueus barcelonins, una de les alhames més
important de l'Europa medieval. Desmuntarem tots els mites que
l'església catòlica es va inventar per a que la població ignorant

acabés amb els jueus.
A càrrec de Meritxell Carreres

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

08/09/2019 10h
BARCELODONA
El dia 8 de setembre és, en el calendari litúrgic, un gran festa mariana: el naixement de la Mare de Déu.
Deixem als creients que facin els honors a la mare de Déu i nosaltres farem els honors a una sèrie de dones
de Barcelona, de totes les èpoques històriques, que han contribuït a fer més interessant la nostra ciutat.
A càrrec de Meritxell Carreres

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt

de trobada, etc.
Bon viatge amb la màquina del temps!

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 44€/persona,
€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

08/09/2019 11h
MIL SET-CENTS CATORZE
Tornarà a ser rica i plena? A quina Catalunya triomfant feien referència?
I qui era aquella gent tan ufana i tan superba?

Segadors, no esmoleu l’eina que podríem prendre mal!
En aquesta ruta passejarem pels indrets de La Ribera: Santa Maria del
Mar, el Fossar de les Moreres, el Born i la Ciutadella per conèixer com era
aquella Barcelona del segle XVIII i entendre què succeí en aquell

moment, qui i com va defensar la ciutat i quines conseqüències tingué,
algunes de les quals encara son motiu de debat avui en dia.
A càrrec de Pedro Guerrero

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.

Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.
Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

08/09/2019 11h
L'ESPLENDOR DE L'ALTA
BURGESIA
Tots coneixem el Modernisme, però a on estava l'alta burgesia de BCN?

Què feien els rics més rics? Com vivien, què volien i qui eren?
Visitarem l'Av. Tibidabo, l'últim gran secret de Barcelona, a fi de conèixer
els costums d'una elit arximilionària que va transformar la ciutat i va

establir les bases de la societat del lleure en busca de la seva pròpia utopia
burgesa. Unes poques famílies i uns cognoms que van deixar la seva

petjada en la nostra història.
A càrrec de Sonia Tres

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.

Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.
Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

14/09/2019 11h
UNA DE ROMANS
Tots aprenem a l’escola que Barcino fou una ciutat romana, però el nostre
patrimoni romà és sovint incomprès encara que és la clau per tal
d’entendre perquè la ciutat és com és. Per què es va fundar Barcino?, Com

era? Què ens queda de tot allò?
Benvinguts als insòlits orígens de la nostra estimada ciutat: ha sigut un
viatge de dos mil anys i en aquest itinerari coneixerem els seus primers
passos, quan no era capital de res però ja era un lloc a on molts volien venir

a viure-hi
A càrrec de Pedro Guerrero

VOLS APUNTAR-TE?

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.

Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.
Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

15/09/2019 10.30h
AIXÍ EN LA TERRA COM EN
EL CEL
Visitarem un dels llocs més màgics i incompresos de la nostra ciutat: el
Cementiri de Montjuïc, l'autèntic mirall de la societat que el va crear.
Passejarem per l'espai i el temps entre 1883 i 1936, parlarem de botànica i
arquitectura funerària, però sobre tot de la relació entre els barcelonins i la

mort i com, si sabem a on mirar, el cementiri es una crònica en pedra de la
nostra història, millor i més fidel que qualsevol llibre en paper.

A càrrec de Sonia Tres

VOLS APUNTAR-TE?

Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

16/09/2019 18h
DEL MANCHESTER CATALÀ AL
SILICON VALLEY BARCELONÍ
Aquest itinerari pel Poblenou i 22@ és un flashback constant entre la revolució
industrial del S XIX i la revolució digital del S XXI. El barri més industrial de la
Catalunya de finals del S XIX convertit en el districte de la INNOVACIÓ i el

CONEIXEMENT. On ara es teixeixen coneixements universitaris, digitals o de
comunicació amb bits i nanotecnologia abans es teixia cotó, llana o cànem amb el

soroll continu i frenètic de les llançadores dels telers del XIX.
A càrrec de Meritxell Carreres.

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu

reservesitineraris@gmail.com

19/09/2019 18h
DONA ET LABORA!
Des de la Barcelona gremial, passant per l'època de les Indianes i durant tota
la revolució industrial el treball de la dona es considerava accessori i

complementari.
Des del barri del Raval fins el barri de Sant Pere milers de dones durant més

de 700 anys van treballar igual que els homes patint discriminació salarial,
segregació de les ocupacions i exaltació del treball masculí. Dona et Labora
és un itinerari urbà que reivindica l'emprempta laboral de les dones de

Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu a

reservesitineraris@gmail.com

27/09/2019 17:30h
LA GUERRA CIVIL A
BARCELONA
Després de més de 80 anys de l'inici de la Guerra Civil, rebobinem fins

l'any 1936 per tal d'entendre un conflicte bèl•lic que va esclatar arran
de les diferències ideològiques arrossegades des de l'entrada en l'Edat
Moderna i que va ser l'avantsala del món contemporani.
Passejarem pel Gòtic seguint l'empremta de les milícies i de la

resistència de la ciutat, així com entenent les causes nacionals i les
seves conseqüències internacionals. I què ens queda de tot allò?

A càrrec de Pedro Guerrero.

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!

Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu a

reservesitineraris@gmail.com

29/09/2019 17h
LA DONA EN LA GUERRA
CIVIL
És impossible parlar de la Guerra Civil espanyola sense el paper que les
dones van tenir al front i a la reraguarda, però la seva existència ha estat
obliterada dels llibres de text.
Passejarem pels llocs a on les dones van ser protagonistes, alhora que
reconstruirem una visió inèdita del conflicte, plena de feminisme i
llibertat, però també llàgrimes i malsons.

A càrrec de Pedro Guerrero

VOLS APUNTAR-TE?
Envia un mail a reservesitineraris@gmail.com indicant la ruta a la qual et vols apuntar
Indica si vens acompanyat/da o no - només un acompanyant per persona Adjunta la còpia de la capçalera de la teva nòmina i la còpia del DNI de la persona acompanyant.
Si encara queden places, rebràs la confirmació de la teva reserva i tota la info de mètode de pagament, punt de trobada, etc.

Bon viatge amb la màquina del temps!
Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades. + info i qualsevol aclariment al mateix correu a

reservesitineraris@gmail.com

