06/12/2019 10.30h

BARCELONA ESSENCIAL
Arriben dates familiars i de visites d'amics. Barcelona Essencial és un
itinerari que t'ensenyarà a fer de guia local amb èxit garantit: amb aquest
itinerari podràs oferir pinzellades d’aquesta essència tan especial que és
Barcelona. Ens endinsarem en el modernisme, en l’arquitectura gòtica,
vestigis del castrum romà o en la memòria jueva del barri del Call, tot
això combinat amb petites anècdotes històriques que, de segur, els
deixarà un record inoblidable.
A càrrec de Meritxell Carreres

06/12/2019 11h

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.

08/12/2019 10.30h

LABERINTO DE PASIONES
DE L'AMOR A LA MORT
Un dels jardins més antics que perduren a la ciutat dissenyat el 1791. El seu
creador es va inspirar en el mite de Teseu: aquell qui va aconseguir arribar
al centre del laberint, vèncer al Minotaure i trobar l’amor com a
recompensa. Un jardí Neoclàssic que ens parla dels diversos nivells de
l’amor i un jardí Romàntic que ens parla de la mort, dels sentiment i les
emocions per sobre de la raó.
A càrrec de Meritxell Carreres

14/12/2019 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

14/12/2019 17h

LES EMBLEMÀTIQUES
Les botigues exerceixen un paper molt important en la vida quotidiana
de Barcelona ja que és l'espai on es produeix l'activitat més dinàmica
de la ciutat: els intercanvis comercials.
Les botigues s’han d’adaptar als canvis dels gustos, als canvis
tecnològics i als canvis generacionals. Algunes botigues han
aconseguit mantenir-se al llarg dels anys i per aquesta raó han
esdevingut emblemàtiques, compte perquè cada cop en queden menys.
Nosaltres anirem a veure'n 14.
A càrrec de Meritxell Carreres

28/12/2019 10.30h
LA MATANÇA DELS
INNOCENTS

QUAN ES PARLAVA HEBREU A BARCELONA
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. Quan arriben a Barcelona?
Creixement econòmic de la ciutat. Reis que els protegeixen i reis que
els espolien. Ubicarem les 5 sinagogues dels calls, la seva escola
talmúdica, la seva carnisseria i peixateria i tot el traçat, tancat i
barrat, on vivia aquesta comunitat d'unes 4000 persones.
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

29/12/2019 10.30h

DESCOBRINT LA
BARCELONA MAÇÒNICA
Qui eren els maçons? Satanistes, espiritistes, alquimistes ? Quan
apareixen a Barcelona? Per què Franco estava obsessionat amb el
contuberni judeomaçònic? Descobrint la Barcelona Maçònica és una ruta
clara, transparent i gens mística sobre la petjada maçònica a la nostra
ciutat.
A càrrec de Meritxell Carreres

30/12/2019 18h
SOM LLEGENDA

Barcelona és història, és art, arqueologia i patrimoni però també té un gran
recull de llegendes i anècdotes curioses que configuren el caràcter de la
ciutat: esperits, incendis, execucions, penitències, amor, miracles, martiris,
calaveres, verges negres i àngels.
Som Llegenda te les explica totes !
A càrrec de Meritxell CarreresA càrrec de Meritxell Carreres

05/01/2020 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

