
 

10/11/2019 10h 
ARTESANS, MERCADERS I 
BANQUERS DE LA RIBERA 
I DEL BORN  
 

Artesans, Mercaders i Banquers:  La zona econòmica de la Barcelona dels 

segles XII XIII i XIV era la Ribera i el Born: flassaders, corders, carders, 

assaonadors, mirallers, sombrerers, espaseria ; els nobles comerciants del 

carrer Montcada i els banquers de canvis nous i canvis vells. Tot aquesta 

activitat econòmica es reflecteix en el monument més impressionant del 

gòtic català: l'església dels gremis, Santa Maria del Mar 

         A càrrec de Meritxell Carreres 



 

10/11/2019 11h 
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 



 

16/11/2019 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



 

 

17/11/2019 10.30h 
1888, ODISSEA BARCELONA 
 

1888, Odissea Barcelona: L’Exposició Internacional  de 1888 va ser el primer 

gran esdeveniment internacional que s’organitzà a Barcelona i que va passar a 

la història com un model de desenvolupament. Miraculosament es va 

organitzar tot en un any, una autèntica proesa. Fou el primer gran pas de 

l’economia catalana cap a l’europeïtzació. Barcelona va experimentar una 

sèrie de millores i va posar en marxa noves infraestructures i serveis que 

millorarien la vida dels ciutadans (algunes encara es mantenen), al mateix 

temps que donarien una imatge de modernitat de la ciutat a ulls dels visitants. 

Us recorda a BCN 1992? doncs sí ! 

A càrrec de Meritxell Carreres 



 

21/11/2019 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 

 

 

 



 

24/11/2019 10.30h 
AL PARALELO AGRADECIDO 
 

Un itinerari pel que fou barri obrer de dia i via del pecat de nit.  Gràcies a la 

1a Guerra Mundial el Paral·lel es converteix en la via europea més important 

dels espectacles: teatres, cafès i cabarets que el van convertir en un espai 

mític arreu d’Europa. Són anys on vedettes, prostitutes, espies, pistolers, 

obrers, rics i pobres conviuen en una Barcelona convulsa i efervescent. 

A càrrec de Meritxell Carreres 

 

 

 

 

 



 

30/11/2019 11h 
BESÀVIES FEMINISTES 
 

Les lluites feministes a l’Anglaterra del segle dinou no foren un moviment 

aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com ara a casa nostra. Tant 

les burgeses benestants com les obreres patien sota el jou de la desigualtat 

de gènere i van buscar la manera de desfer-se’n. 
 

Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 

marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: 

millorar la condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà 

una visió local de tres pioneres del sentiment feminista. Tres dones que  

han passat a la història gairebé sense monuments ni ofrenes, però sense     

les quals potser ens faltaria encara més camí per recórrer cap a la igualtat. 

       A càrrec de Sonia Tres 



 

01/12/2019 16.30h 
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

 



 

PLAFÓ D’ANUNCIS:  
 

 

VIAJE A LA BARCELONA SECRETA A L’ESPAI EXPOSITIU DE COMAS I SOLÀ  
 

Josep Comas i Solà és potser el personatge barceloní que més es mereix una súper sèrie a 

TV3. És un personatge que ens ha inspirat per treballar conjuntament amb els companys 

del Centre Cívic Vil·la Urània i potenciar la divulgació científica. Viaje a la Barcelona 

Secreta seguim avançant per tal d’incorporar el llenguatge científic al coneixement que 

aporta el format de ruta històrica i patrimonial. Estem molt feliços de formar part del desig 

de Josep Comas i Solà, de convertir casa seva en un espai per la divulgació i la cultura. És 

així com ens complau convidar-vos a aquesta visita guiada, a l’espai expositiu “Comas i 

Solà”, allà a on era situat el seu taller.  

Vine a conèixer la vida i l'obra d'aquest il·lustre astrònom, una trobada d’hora i mitja en la 

qual expliquem la figura i els descobriments d’aquest il·lustre astrònom barceloní. 

 

 

   23/11/2019 12h 
Activitat gratuïta  

Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

Inscriu-te aquí a partir del 9 de novembre 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania >Activitats>Activitats de divulgació Científica 

 


