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BCN: 2.000 anys d’història

Un viatge en el temps per entendre com ha evolucionat la ciutat des dels seus
inicis fins avui. Un passeig per racons atípics de Barcelona, amb explicacions
amenes i rigoroses. Descobrirem a fons la ciutat més viva i amb més història:
- la fundació romana de la petita colònia de Barcino.
- l’esplendor medieval de la capital de la Corona d’Aragó i Catalunya.
- l’aparent decadència econòmica i la conflictivitat de l’època barroca.
- els llums i ombres de la Renaixença i del Modernisme i els episodis convulsos
del XIX i XX.
- i els últims canvis d’usos de tota una zona transformada en atractiu turístic.

Ciutat Vella i Eixample
Ideal per qui visita la ciutat per primer cop
2 hores
La pots completar amb: entrada a la Sinagoga,
Catedral, Casa Batlló, bicicleta, e-bike
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BCN: ciutat sòrdida

Us atreviu a ser proscrits durant unes hores? Passegeu per la Barcelona més
sòrdida de l’Edat Mitjana i Moderna, tot visitant els espais més emblemàtics
d’aquells temps: forques, prostíbuls, hospitals on s’experimentava amb
cossos, cementiris oblidats o el claustre on torturava la Inquisició.
Recorrerem la Ciutat Vella turística, però evocant la història amagada, els
mites i llegendes que s’han vinculat a ella. Al mateix temps, busquem edificis
i senyals per il·lustrar aquells segles foscos però intrigants, morbosos i massa
sovint, oblidats. Acabarem veient els barris del Raval, Gòtic i Born com no els
havíeu vist abans.

Raval, Gòtic, Born.
Ideal per qui busqui una visita morbosa,
políticament incorrecta
2 hores
La pots completar amb una visita a: Sant Pau del
Camp, Reial Acadèmia de Medicina
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BCN: ciutat rebel

Al llarg dels seus 2000 anys han existit conflictes de classe i revolucions a la
vida barcelonina. Però, des del final de l’Edat Mitjana, les revoltes, les guerres
internes i exteriors, les reformes urbanístiques i els canvis socials han marcat
l’esdevenir de la ciutat i les vides dels qui l’han habitada.
Vine a recórrer els escenaris barcelonins de:
- la Revolta i posterior Guerra dels Segadors.
- la Guerra de Successió i el setge a Barcelona.
- les Bullangues del segle XIX.
- la Revolta de les Quintes, la “Setmana Tràgica”.
- la revolució de l’inici de la Guerra Civil.
- la lluita antifranquista del segle XX.

Eixample
Ideal per persones amb compromís social i polític
2 hores
Pots completar-la amb: Memorial Democràtic,
Born Centre Cultural, refugis antiaeris.
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BCN: ciutat marítima

La ciutat de Barcelona no s’entèn sense la mar. Una ciutat que ha crescut, ha
patit, s’ha enorgullit i s’ha saturat, gràcies a la Mediterrània. Un viatge en el
temps per descobrir a fons la relació entre la ciutat i la mar on visitarem:
- l’antiga porta romana al mar i els vestigis de la petita colònia vinculada al
port natural.
- Santa Maria del Mar i tot el barri de la Ribera que va créixer gràcies al comerç
marítim.
- la Barceloneta, un barri barroc del segle XVIII, creat en una península
guanyada al mar.
- les reformes que, amb els Jocs Olímpics i el boom turístic, s’han fet al front
marítim

Gòtic, Born, Barcelona
Ideal per qui busqui una visita històrica i curiosa
2 hores
La pots completar amb: Museu Marítim, Pailebot
de Santa Eulàlia, bicicleta, e-bike, segway
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BCN: ciutat gastronòmica

Com gairebé qualsevol ciutat mediterrània, Barcelona pot presumir (i molt)
de la seva gastronomia. Però, a més a més, els seus 2000 anys d’història, la
seva condició de terra d’acollida i el seu esperit d’innovació constant la fan
única. Mercats i comerços centenaris contrasten i conviuen en aquesta urbs
amb la ciència culinària més avantguardista.
Us proposem una visita per descobrir com mariden les tradicions catalanes
al plat amb les últimes tendències en l’art de menjar. Us aproparem a una
Barcelona que es veu, es toca... i també s’olora i es tasta. I ho farem recorrent
el centre històric de la ciutat.

Raval, Gòtic, Born
Ideal per qui busqui una visita sensorial, llaminera
2 hores
La pots completar amb: degustacions, tastos de vi,
esmorzars i berenars tradicionals, dinars, sopars, etc.
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BCN: ciutat modernista

Barcelona és un destí turístic de primer ordre en part gràcies a l’esplendor que
va viure el país a finals del XIX i començaments del XX. Aquest moment dolç
va propiciar la creació d’obres d’art que atreuen milions de turistes cada any.
Arquitectes com Gaudí o Puig i Cadafalch, entre molts d’altres, van fer de la
ciutat un museu a l’aire lliure únic al món. Però, més enllà de l’arquitectura, el
Modernisme és present també a la resta de disciplines artístiques i representa
el reflex d’una època de la ciutat i el país plena d’esperances i nostàlgies
Ens submergim dins la ciutat que ho va fer possible per gaudir del Modernisme
en la seva màxima expressió. Un passeig per descobrir les meravelles més
admirades de Barcelona.

Eixample
Ideal per qui vulgui enamorar-se de la ciutat i de
les seves joies
2 hores
La pots completar amb: Museu del Modernisme,
Casa Batlló, Casa Milà/La Pedrera, Sagrada Família
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BCN: secrets i llegendes
Quatre itineraris diferents per conèixer a fons Ciutat Vella i el nou barri Visites ideals tant per públic local, que descobrirà detalls insospitats
i moltes curiositats, com per les persones que visiten la ciutat, que
urbanitzat arrel de l’enderrocament de les muralles, l’Eixample.
tindran l’oportunitat de mirar-la amb els ulls d’un barceloní.
Rutes per descobrir Barcelona tot coneixent la història, les anècdotes
També es pot demanar la combinació d’una ruta de dos barris
i les llegendes de cada zona.
propers.
				

Gòtic

Raval

Un itinerari per la zona més antiga i monumental
de la ciutat, per descobrir vestigis romans, secrets
medievals i una infinitat de detalls que passen
desapercebuts a qui només passeja.

La part amb més contrastos de Ciutat Vella,
l’actual barri cosmopolita va ser territori proscrit
extramurs de la ciutat medieval i bressol de les
revolucions del XIX.

Un barri fet per a turistes farcit d’edificis viatgers
i la màgia de Barcelona.

Convents reconvertits, antics hospitals, cementiris
parroquials i llegendes sòrdides.

Born

Eixample

Una passejada per la zona de menestrals,
recuperant el dia a dia d’artesans i comerciants
i descobrint secrets de la petita història de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Un barri nou nascut de la mà d’Ildefons Cerdà,
un enginyer i urbanista creador d’un pla de ciutat
modèlica, igualitària i salubre, que aviat patirà
modificacions que el desvirtuaran.

Els barris antics com els explicaven els avis,
carasses i gelosies xafarderes.

Un creixement urbanístic paral·lel a l’auge del
modernisme en tots els vessants de l’art.
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Episodis històrics a Barcelona
Al llarg dels seus 2000 anys, Barcelona
ha estat escenari de nombrosos episodis
que han marcat el seu caràcter. Des de
l’època fundacional, quan els romans van
fundar una petita colònia, de nom Barcino,
a l’ombra de la imponent Tarraco, fins a la
fosca Edat Mitjana amb la persecució i els
atacs als calls jueus. Un passat remot del
que encara conservem vestigis.

Dels convulsos segles XVIII i XIX rememorem
la Guerra de Successió i el setge de
Barcelona per part de l’exèrcit borbònic, i
la Revolta de les Quintes, una insurrecció
popular contra l’ordre del general Prim per
recrutar joves per lluitar a Cuba. Al segle XX
recordem els anys durs de la Guerra Civil
per copsar com s’hi vivia a la rereguarda del
front.

Col·laborem amb historiadors que dominen tota la història de la ciutat i que poden preparar altres
episodis o fer adaptacions i combinacions dels que us proposem aquí. Contacta’ns.
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BCN, territori literari
Barcelona és una ciutat inspiradora. Nombroses
novel·les la prenen com a escenari principal.
De vegades, la ciutat mateixa es transforma en
personatge, tot destacant la seva importància.
Escriptors d’èpoques i procedències diverses
s’han deixat seduir per aquesta ciutat
mediterrània i complexa.

Sobre el marc de fons de la Guerra Civil i la dura
postguerra, dues dones, Mercè Rodoreda (La
plaça del diamant) i Carmen Laforet (Nada)
centren algunes de les seves novel·les.

I no ens oblidem de l’èxit de vendes L’ombra
del vent, de Carlos Ruiz Zafón, i les seves
continuacions, El joc de l’àngel, El presoner
del cel i la darrera entrega de la tetralogia, El
laberint dels esperits.

Gèneres com la novel·la negra, amb la sèrie
del detectiu Carvalho de Vázquez Montalbán, A més a més d’aquestes novel·les, podem
o la històrica, amb el best seller La Catedral crear o adaptar recorreguts de qualsevol altra
Si el mateix Cervantes va fer viatjar el Quixot del Mar, són altres maneres d’apropar-se a la que tingui lloc a Barcelona i Catalunya.
fins aquí, que no farien altres escriptors més ciutat literària.
actuals?
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BCN, territori artístic

Amb més de 2.000 anys d’història, Barcelona disposa d’un ric llegat cultural, patrimonial
i artístic. Del romànic conservem magnífics edificis com ara el monestir de Sant Pau del
Camp. De l’esplendor gòtic podem gaudir encara d’esglésies com Santa Maria del Mar,
preciós exemple de “gòtic català”, juntament amb el gòtic civil de les Drassanes.
Fins i tot d’èpoques més decadents de la nostra història, com va ser la barroca, trobem
imponents construccions com l’església de Betlem o el Palau de la Virreina.
Sense oblidar, òbviament, el modernisme, amb representants mundialment coneguts
com el genial arquitecte Antoni Gaudí.

Pel que fa a les arts plàstiques, Barcelona ha tingut el
luxe d’acollir grans artistes, com el pintor Pablo Ruiz
Picasso, que hi va passar els seus anys de juventut i
on segons les seves paraules “va començar tot”.
Altres artistes, però, són fills de la ciutat i la seva
obra està estretament lligada a Barcelona. Parlem
de Joan Miró o d’Antoni Tàpies. A través dels seus
vincles amb la ciutat podem conèixer Barcelona
d’una altra manera.
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BCN: barris i viles
L’atractiu que ofereix Barcelona no s’acaba
al centre històric de la ciutat o al turístic
Eixample. Molt més enllà, tenim petites joies
per descobrir tot recorrent antigues viles i
noves àrees urbanes.
Proposem una descoberta activa de zones
que tot i passar desapercebudes a les guies
turístiques conserven la seva essència i
sorprenen per la seva història i la riquesa del
seu patrimoni.

Oferim recorreguts per les antigues viles del
Pla de Barcelona, com ara Gràcia, Sants o
Sarrià, per barris com el Poble Nou i la nova
zona del 22@ o la Barceloneta. També ens hi
acostem a Vallvidrera i Collserola per gaudir de
vistes privilegiades de Barcelona.

I sense deixar el Baix Llobregat podem trobar
fins i tot l’obra del prolífic Gaudí, que va
construir la cripta de la Colònia Güell a Santa
Coloma de Cervelló.

Un ampli ventall d’opcions per enamorarse d’una Barcelona i àrea metropolitana de
Tanmateix, tot sortint de la ciutat trobem possibilitats infinites.
tresors inesperats quan visitem l’antiga
Baetulo romana (actual Badalona), o les
poblades (i desconegudes) L’Hospitalet de
Llobregat o Cornellà de Llobregat.

visites guiades
tarifes i condicions
tarifes

-Grup estàndard (1 guia, 2 hores, radioguies, fins a 25 persones): 250€.
-Cada persona extra: 5€ (grups de màxim 30 persones).
-Cada hora extra: 25€/guia (fins a 3 hores extra).
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Accés a museus, transports, àpats: consultar disponibilitat.
* Els imports inclouen l’IVA (21%) i assegurança de RC.
** Consulteu descomptes per grup reduït (fins a 6 persones) i/o entitats no lucratives.

condicions
-Usem radioguia individual per cada assistent, recomanem que es portin auriculars propis.
Un acompanyant de franc per guia (sempre que no es superin les 30 persones).
-Pagament fraccionat: 50% en confirmar (fins a 15 dies abans) i 50% al final del mes.
-Confirmació amb menys de 15 dies: 100% per avançat.
-Acceptem pagaments mitjançant transferència, targeta bancària, paypal o efectiu.
-En cas de pluja es podrà fer igualment, ajornar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament.

gimcanes i rutes familiars

participar: gimcanes

BCN History Hunt
Us convidem a descobrir l’autèntica essència de Barcelona jugant
i competint amb els teus companys i amb un guia-dinamitzador.
Formarem equips i resoldrem reptes urbans com ara:
- localitzar restes romanes, medievals i d’altres més recents
- diferenciar construccions antigues d’altres més noves
- trobar pedres, façanes i plaques que desconeixen els veïns
- prendre fotos d’equip amb estàtues i edificis emblemàtics
- identificar l’antiguitat i altitud sobre el nivell del mar en
certs punts
Sortiu a caçar la història de Barcelona...
...de forma activa i amena!!

ZONA: Ciutat Vella
RECOMANADA A: Grups que busquin una activitat dinàmica,
assequible, sense exigències físiques

No aconsellada a grups amb poca implicació

participar: gimcanes

Boyscouts a BCN
Salta, corre, mulla, toca, aguanta, abraça, confia, inspira i... riu!
Una activitat per fer pinya amb la teva gent, conèixer-vos, veure
com reaccioneu en situacions delicades, com us coordineu i com
responeu a proves com ara:
- L’aqüeducte
- Pintura col·lectiva
- La història en trencaclosques
- Castellers, castells humans
- Fugir de la presó medieval
Un team-building cultural i bandarra per a grups sense complexos

ZONA: Ciutat Vella
RECOMANADA A: Grups que busquin una activitat informal,
dinàmica i rejuvenedora.

No aconsellada a grups amb poca implicació, en mala forma
física i/o amb sentit del ridícul.

participar: gimcanes

Gimcana indoor
Dividirem el vostre grup en diversos equip que hauran de completar
fins a 10 reptes en un màxim de 2 hores. Guanyarà l’equip que
més reptes completi... sense trencar la cohesió interna!
El vostre objectiu serà clar: aconseguir ser l’equip amb més
punts al final de la lliga i demostrar així que sou els que millor
us complementeu. A més a més, l’activitat ens permetrà riure,
descarregar tensions i relaxar-nos després d’una sessió de
treball.

ZONA: Espai interior a concretar
RECOMANADA A: Team building a domicili, sense que ens afecti
la meteorologia!

No aconsellada a grups amb poca implicació.

gimcanes
tarifes i condicions
tarifes

-Preu per equip: 280€
-Boyscouts i Indoor: equips d’entre 3 i 8 persones. Historyhunt: equips d’entre 3 i 12.
-Duració : Entre 2 i 3 hores, personalitzable.
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por)
-Es pot complementar l’activitat amb unes tapes, una prova en un museu, un fotògraf per tenir-ne
un record professional...
* Els imports inclouen l’IVA (21%), els materials necessaris i l’assegurança de RC.

condicions
-Pagament fraccionat: 50% en confirmar (fins a 15 dies abans) i 50% al final del mes.
-Confirmació amb menys de 15 dies: 100% per avançat.
-Acceptem pagaments mitjançant transferència, targeta bancària, paypal o efectiu.
-En cas de pluja es podrà fer igualment, ajornar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament

