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La capital del Mediterrani
Barcelona és un secret de domini públic per al turisme. En l’última dècada, la
capital catalana ha protagonitzat el miracle del turisme urbà a Europa, ja que ha
duplicat les xifres. Amb l’impuls dels Jocs Olímpics de 1992, s’ha introduït en el
club de les ciutats del món i s’ha convertit, d’aquesta manera, en una referència
internacional del turisme urbà. Amb setze milions de pernoctacions anuals i al
voltant de set milions de turistes l’any, Barcelona ha estat el gran «descobriment»
del turisme vacacional dels últims anys. Un reconeixement, aquest, que se suma a
l’activitat tradicional del turisme de reunions de la ciutat, que continua creixent en
volum i prestigi.

La capital catalana s’ha revelat com una gran destinació turística. Ciutadans de tot
el món l’escullen per passar-hi les vacances i per fer-hi escapades de cap de
setmana per la seva singularitat, ja que concentra en una ciutat de dimensions
humanes una oferta densa i variada de temptacions i atractius. El patrimoni llegat
per Gaudí i les mostres de Modernisme a l’Eixample; l’autenticitat del Barri Gòtic,
testimoni del passat medieval de la ciutat; la història i l’encant dels seus carrers;
l’oferta museística, amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el recinte
consagrat a Picasso al capdavant; l’oferta de serveis; la restauració; l’activitat
nocturna; la seva mediterraneïtat; la solidesa de la seva oferta comercial, amb un
model propi que uneix grans marques internacionals amb botigues distintives, que li
donen personalitat... En definitiva, un catàleg de possibilitats, de realitats,
d’embruixaments, que ha merescut el favor de visitants procedents de tot el món.
No en va, a Barcelona us esperen nou edificis Patrimoni de la Humanitat i la
identitat que li confereix ser capital de Catalunya, amb una llengua, una cultura i
una història pròpies.

3

Al tombant de segle, Barcelona s’ha consolidat com a primer port de creuers
d’Europa i del Mediterrani, amb més de dos milions de passatgers l’any, alhora que
s’ha erigit en líder en viatges d’incentiu i en referència emergent per a les grans
cites firals i de congressos. Aquest any, el turisme professional consolida la seva
activitat a la ciutat amb la celebració de grans esdeveniments, com ara el Mobile
World Congress, la fira de telefonia mòbil més important del món; o l’EIBTM, la
fira del mercat de reunions més gran del planeta. Unes cites, aquestes, que
reforcen el posicionament internacional de la ciutat, que en els últims anys s’ha
posicionat com a quarta / cinquena destinació urbana del Vell Continent.

Ja ho veieu, de patrimoni, a Barcelona, no n’hi falta. Ni tampoc de dinamisme, ni de
creativitat. En els últims anys, la ciutat ha apostat per la promoció del turisme
cultural. Sota el marc de la campanya Barcelona és cultura, la capital catalana ha
ofert al món esdeveniments com l’Any Internacional Gaudí 2002 o el Fòrum
Universal de les Cultures Barcelona 2004, alhora que ha exercit d’amfitriona dels
Campionats del Món de Natació de 2003 i 2013, i que va oferir al món sencer la
seva taula i les seves tovalles amb motiu de l’Any de l’Alimentació, la Cuina i la
Gastronomia 2005-2006. I és que Barcelona, la vostra ciutat al Mediterrani, és una
temptació permanent. No us ho perdeu!
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Tota una ciutat per fer shopping
Barcelona, amb una variada i personal oferta comercial, és una
magnífica opció per anar de compres
Imaginin-se que els ofereixen la possibilitat de passejar vora monuments que són
Patrimoni de la Humanitat, endinsar-se en carrers medievals plens d’història o
observar alguns dels edificis de disseny més futurista i, al mateix temps, això els
permet tenir l’ocasió d’aturar-se en una botiga d’artesans, entrar al taller d’un
artista, aturar-se a degustar especialitats gurmet, accedir a les boutiques de les
marques de roba més exclusives o, simplement, perdre’s una estona enmig de les
parades d’un mercat en plena ebullició. Doncs, si s’ho han imaginat, també ho poden
fer realitat, perquè Barcelona és una de les poques ciutats del món que posa a
l’abast una immensa oferta comercial per a tots els gustos i totes les butxaques al
costat dels seus principals atractius turístics. I, en la temporada de tardor-hivern,
encara brilla amb més ufanor, ja que els carrers s’engalanen amb les llums i
decoracions nadalenques.

Si agaféssim un mapa de la capital catalana i marquéssim un punt en un dels
seus centres neuràlgics, la popular Rambla, podríem iniciar una ruta a peu o en
transport públic –el Barcelona Bus Turístic recorre també els eixos comercials–
que ens portaria a conèixer de primera mà totes les cares de la Barcelona més
moderna i la més orgullosa de les seves tradicions. Tant és així que, a una banda
d’aquest passeig central, trobem l’atractiva oferta comercial del Portal de l’Àngel,
un dels més exclusius, però amb preus molt competitius, i que disposa de botigues,
galeries i grans magatzems de primeres marques internacionals i nacionals,
sobretot de roba, calçat i complements. Entorn a aquest carrer principal s’articula
tot un entramat de carrerons plens d’història i, també, d’atractius cafès, sobretot
a Petritxol, i establiments comercials centenaris. En aquest camí, atractius
turístics com l’església del Pi, la Catedral o el Palau de la Generalitat i el Call jueu
acompanyen en tot moment el comprador. Si ens endinsem més encara per aquest
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costat de la Rambla, arribarem al Born, el barri medieval, ple de palauets i
atractius museus, com el Picasso, que acull una inigualable oferta de botigues de
disseny, que es complementa molt bé amb el comerç tradicional i també d’autor
dels entorns del Mercat de Santa Caterina (una meravella arquitectònica i un punt
perfecte per degustar la gastronomia local).

Situats un altre cop a la Rambla, a l’altra banda del passeig hi ha el Raval.
Segurament, és el barri més emergent i de més vida de carrer de tota la ciutat,
amb una fusió de comerços multiculturals, que tenen un dels seus epicentres al
Mercat de la Boqueria. Aquest és un dels enclavaments més atractius per als
turistes, que hi poden trobar un compendi de la gastronomia local i de tot el món.
El segon pol d’atracció són el MACBA i el CCCB, dos dels museus més
avantguardistes de la capital catalana, al voltant dels quals hi ha una gran oferta
de botigues de disseny i molt personalitzades. Des d’aquest punt arribem fàcilment
a peu a l’eix comercial del carrer Pelai, passant pels edificis universitaris, i que, a
través d’un reguitzell d’establiments comercials de primera línia –amb primeres
marques– condueix fins a la Plaça de Catalunya. Aquí, a l’oficina de Turisme de
Barcelona hi ha un còmode servei de devolució de l’IVA per als turistes
extracomunitaris.

Aquest cèntric emplaçament divideix la ciutat més antiga de la més
moderna, que comença amb el famós Eixample barceloní, un entramat de carrers
amples i edificis modernistes que fan les delícies dels visitants. Al Passeig de
Gràcia s’hi agrupen les boutiques més glamuroses del món, situades als baixos de
les finques més nobles de Barcelona. De fet, aquí trobem la Pedrera i d’altres
monuments significatius de Gaudí i d’altres arquitectes del modernisme català,
reconeguts per la Unesco. Paral·lel al Passeig de Gràcia, hi ha la Rambla de
Catalunya, un altre dels centres neuràlgics d’aquells que busquen un comerç d’alta
gamma, però que, aquí, s’obre a més marques i amb una gran oferta de productes
nacionals. Fins i tot, és un dels millors llocs on trobar les principals novetats del
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mercat. En tota aquesta zona, la roba i el calçat són el principal reclam, però també
els complements i el parament de la llar. A dalt de tot del Passeig de Gràcia o de la
Rambla de Catalunya trobem la Diagonal, una de les principals avingudes de la
capital catalana, que articula una important xarxa de comerç nacional i
internacional que relliga la zona de l’eix Macià i el Turó Park amb la zona de negocis
de Maria Cristina, molt a prop del camp del Futbol Club Barcelona.

Barcelona té una gran varietat d’eixos comercials. De fet, s’agrupen segons
els barris, cadascun amb personalitat pròpia d’acord amb la seva pròpia tradició
comercial i respectant perfectament el seu entorn, la qual cosa dóna fe de la gran
quantitat d’atractius que atresora la ciutat. Tant és així que aquest recorregut des
de baix de la Rambla fins a la Diagonal s’agrupa entorn del Barcelona Shopping Line,
una xarxa de cinc quilòmetres, que uneix tots aquests carrers comercials del
centre de la ciutat. No és un eix sense vida, sinó tot el contrari. Al llarg de l’any
s’hi organitzen activitats i es premien, per exemple, els millors aparadors. Amb la
temporada de Nadal, aquesta zona de Barcelona brilla de dia i, fins i tot, de nit,
una gran oportunitat per visitar les seves botigues a la llum de la lluna. I és que la
capital catalana és la millor botiga per a tothom: per a totes les butxaques, per a
tots els gustos.
www.barcelonashoppingline.com
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Barcelona, platges i mar
El monument a Colom, un dels més emblemàtics de Barcelona, assenyala amb el dit
cap al mar. No és cap casualitat, perquè la capital catalana viu de cara a la
Mediterrània, fins al punt que és l’única gran metròpoli europea que té integrades
les platges en la trama urbana. El front litoral barceloní és com un gran passeig
marítim de 4,5 quilòmetres de longitud, al llarg del qual hi ha concentrada una de
les majors ofertes d’oci del sud d’Europa. Hi trobem hotels de luxe d’arquitectura
singular, restaurants de marisc i peix, on es pot degustar una bona paella, els
populars xiringuitos, bars cosmopolites, el gran casino, carrils bici, àmplies zones
verdes, botigues i tot un continu de platges de primera qualitat, on onegen
banderes blaves. Els barcelonins s’estimen les seves vuit platges i la zona de banys
del Fòrum, que és com una gran piscina d’aigua salada. Per això, no és estrany que
set milions de banyistes en gaudeixin cada any, molts dels quals turistes que hi
arriben còmodament, a peu o en transport públic, des dels principals punts
d’interès de la ciutat. Les platges es poden viure tot l’any, gràcies al bon clima.
Vora el mar, es respira l’ambient genuí dels pescadors de la Barceloneta, el
futurisme de Diagonal Mar o els aires mediterranis més sofisticats del Port
Olímpic. Una barreja que és l’essència de Barcelona.

L’ambient més mariner
Hi ha dues platges especials pels barcelonins: la de la Barceloneta, lligada al barri
mariner, i la de Sant Sebastià, possiblement, la més emblemàtica. La primera
sembla sortida d’entre els carrerons estrets i ombrívols que condueixen al mar,
com si fos la proa de la barca d’un pescador que s’ha convertit en sorra i aigua
salada. I és que la platja de la Barceloneta, juntament amb la del Somorrostro,
encisa tothom que la trepitja, després o abans d’haver tastat les receptes més
marineres, a base de peix, marisc i tapes, que ofereixen els restaurants del
voltant. És, sens dubte, una de les platges més populars de la costa catalana, una
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de les grans perles. La Barceloneta ofereix una àmplia gamma de serveis, des de
practicar esports a llegir un bon llibre.
Al costat de la platja de la Barceloneta, com si fossin germanes, hi trobem
la de Sant Sebastià, que és la de més tradició de tot el litoral barceloní. És la
preferida per molts usuaris, però sobretot pels banyistes de més edat i pels
assidus al club de natació. Aplega moltes activitats d’oci relacionades amb el mar i
també ocupa més d’un quilòmetre de longitud. És molt freqüentada també pels
turistes, ja que és la més propera al passeig de Colom, la Rambla i el Port Vell, on
s’hi pot trobar una amplíssima oferta de restauració, oci i comerços, una mostra
que a Barcelona es pot fer tot sense allunyar-se de la platja.

L’esperit olímpic
Tot el que envolta la platja de la Nova Icària convida el visitant a rememorar aquell
estiu del 1992, quan el front marítim de Barcelona va viure de ple l’esperit del Jocs
Olimpícs. De només 400 metres, està situada al centre de l’entramat de platges. És
la més tranquil·la, el punt de trobada dels amics i de les famílies, i és on els
banyistes s’hi estan més estona. Amb el Port Olímpic al costat, la Nova Icària és la
més ben equipada. Al costat, hi ha el Bogatell, que és la més olímpica, ja que es va
crear amb els Jocs. Té 600 metres i atreu més els banyistes d’edats més
avançades. Tot el contrari que la Mar Bella, que acostuma a congregar uns usuaris
més joves, de grups més nombrosos. Disposa, fins i tot, d’un espai per practicar el
naturisme. Malgrat que té menys anys d’existència ha sabut guanyar-se el cor del
jovent i popularitzar-se entre els barcelonins. Amb mig quilòmetre de longitud,
també va néixer arran de les transformacions urbanístiques de l992. De seguida es
va fer molt popular, fins al punt que al costat es va crear la Nova Mar Bella, una
altra platja de tamany similar, que és la preferida per les dones. De fet, suposen el
60% dels visitants.
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Nous horitzons
La platja de Llevant és l’última que s’ha creat a Barcelona, el 2006, sota l’empara
del nou barri avantguardista de Diagonal Mar. Des d’aquí, l’horitzó de la ciutat
sembla haver canviat gràcies a una espectacular línia de gratacels, molts dels quals
són hotels amb vistes privilegiades al mar. S’allarga 380 metres i, per tant, és la
més reduïda de totes les platges de Barcelona, però, alhora, possiblement, n’és una
de les més tranquil·les. Cada cop és més freqüentada, no només pels barcelonins
d’aquesta part emergent de la ciutat, sinó també pels turistes. I és que no gaire
lluny de la seva sorra, fina i reconfortant, hi ha una rica oferta d’oci i de
restauració, amb un dels centres comercials d’arquitectura més atractiva de
Barcelona.
La línia que traça el litoral barceloní s’acaba amb la zona de banys del Parc
del Fòrum. És un nou concepte de platja, ja que no té sorra i sí unes àrees de mar
semitancades i poc profundes, que fan la funció de piscines d’aigua salada. Aquesta
singular platja va sorgir arran de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures
2004, que va transformar urbanísticament aquesta part de Barcelona i va
permetre construir el Parc del Fòrum, un gran espai verd per practicar-hi tot tipus
d’activitats, com macroconcerts. Molt a prop, hi ha alguns dels nous edificis
d’arquitectura futurista de la capital catalana, com el triangle del Fòrum, així com
la placa fotovoltaica gegant. Properament, aquesta àrea acollirà el Zoo marítim,
cosa que encara farà més atractiva la visita a aquesta zona de banys, ideal per a
les famílies i molt apreciada pels turistes.

A tocar de la mà
Les platges de Barcelona estan molt ben comunicades amb la resta de la ciutat
perquè en formen part, sense fronteres. El metro té diverses parades, fàcilment
identificables amb el nom de les zones de bany, com la de la Barceloneta o el
Bogatell. El tramvia, anomenat Trambesòs en aquesta part de la ciutat, porta el
banyista a tocar del mar a la zona del Fòrum. S’hi pot arribar també amb tren, a
l’estació de França, que es troba a l’entrada de la Barceloneta, o bé en cotxe (hi ha
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una àmplia oferta d’aparcaments), en taxi, en bicicleta (hi ha parades del Bicing, el
transport públic sobre dues rodes) o a peu. I el Barcelona Bus Turístic té diverses
parades vora la platja. I és que tot està a tocar de la mà.

Una àmplia oferta de serveis
A les platges de Barcelona és impossible avorrir-se. Qui no es banya, pren el sol, i
qui no llegeix un llibre de la biblioplatja, pren un aperitiu en algun dels xiringuitos.
Tot el litoral barceloní està ben resguardat amb la xarxa de socorristes de la Creu
Roja. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra hi patrullen contínuament, hi ha
servei de consigna, punt d’informació a l’usuari, dutxes, lavabos públics, gandules,
para-sols, quioscos de begudes i gelats, aparcament de bicicletes, lloguer
d’embarcacions i tot tipus d’equipaments per practicar-hi esports tant a la sorra
com al mar, a més de vestidors i una rica oferta d’oci cultural, culinari i comercial.

www.parcsijardins.cat
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Una Barcelona accessible
Turisme de Barcelona intensifica l’aposta per l’accessibilitat. El consorci ha posat
en marxa una nova web amb tota l’oferta turística accessible de la ciutat
(www.barcelona-access.cat) i ha editat el primer fullet en braille descriptiu de la
capital catalana. L’organisme aprofundeix així en aquesta línia de treball, empresa
fa quatre anys, pensada

per oferir informació de Barcelona, pràctica i

contrastada, als col·lectius amb necessitats especials.

www.barcelona-acces.cat és la

web de Turisme de Barcelona amb tota la

informació sobre accessibilitat de la ciutat de Barcelona. El site recull informació
sobre els museus adaptats per a persones cegues, hotels sense barreres, platges
accessibles i visites en llengua dels signes, entre d’altres opcions d’interès per a
persones amb discapacitat.

El web contempla els quatre grans tipus de discapacitat (motriu auditiva, visual i
cognitiva) i se serveix de cercadors que permeten filtrar les informacions per a
cada grup de persones. S’adreça tant a futurs visitants de la ciutat com als
mateixos barcelonins, que hi poden trobar de manera àgil i actualitzada
informacions sobre l’oferta cultural i d’oci accessible a la ciutat, així com d’alguns
serveis d’interès. El lloc està vinculat al general de Turisme de Barcelona
(www.barcelonaturisme.cat), amb el qual comparteix estructura, composta per
quatre apartats:

Què visitar: un cercador per tipus de discapacitat, amb informació de 46 llocs
d’interès que ofereixen espais accessibles, visites adaptades amb elements com
maquetes, textos en braille, visites especialitzades, etc.
Transports: amb descripció de les facilitats a l’aeroport, estacions de tren o
terminals marítimes i la secció Moure’s per Barcelona, on es detalla l’accessibilitat
del Metro, el Bus, el Tram i els transports d’oci, entre altres.
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Serveis d’interès: amb informació sobre els serveis de les oficines d’informació
turística i de diferents visites i tours.

On dormir: ofereix un cercador per tipus de discapacitat, amb 64 hotels, tots els
que han contestat el formulari d’accessibilitat enviat a través del Gremi d’Hotels.
El

portal compleix els estàndards d’accessibilitat i usabilitat del W3C (World

Wide Web Consortium) en el nivell doble A, així que pot ser consultat per qualsevol
usuari, independentment de la seva discapacitat i del dispositiu que utilitzi per
navegar-hi.

Audiodescripció per a persones cegues
L’ús de pictogrames ajuda a visualitzar de manera més gràfica les diferents
adaptacions per a cada discapacitat, com ara l’audiodescripció per a persones
cegues, la llengua de signes i el bucle magnètic.

En aquesta mateixa línia de treball, Turisme de Barcelona ha editat el primer fullet
en braille sobre la ciutat, amb informació sobre l’oferta turística de Barcelona en
matèria d’accessibilitat, adreçat especialment a persones amb discapacitat visual.
És una primera aproximació, de 12 pàgines, a l’oferta i les facilitats que la ciutat
ofereix a aquest segment de la població. El projecte compta amb la col·laboració
de l’ONCE.
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Destí de turisme sostenible
Barcelona defensa el medi ambient dia a dia des de tots els punts de vista. Fins i
tot amb la gastronomia, amb el famós slow food i km 0. Vol ser la capital mundial
del vehicle elèctric, promou un transport públic no contaminant i cedeix espais als
vianants i les bicicletes. Va ser la primera gran capital espanyola amb limitació de
velocitat especial als accessos a la ciutat per evitar la pol·lució i és una de les grans
urbs que malgasta menys aigua. Barcelona ha esdevingut la primera ciutat del món
que obté la certificació Biosphere, que reconeix la ciutat com una destinació
sostenible que gestiona l’activitat turística d’una forma responsable, incloent
criteris de gestió sostenible, ambientals, culturals i socioeconòmics.
La certificació ha estat promoguda per Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de la
ciutat.
Turisme de Barcelona, l’ens de promoció de la ciutat, és una empresa amb una
trajectòria de 20 anys d’activitat que avança en la sostenibilitat i la
responsabilitat social. Turisme de Barcelona aposta per promoure el turisme
sostenible a la ciutat amb el programa Barcelona Sustainable Tourism, obert a la
participació d’empreses que treballen per la sostenibilitat ambiental, cultural,
social i econòmica. El programa posa a l’abast establiments i serveis preparats per
gaudir de la ciutat d’una manera sostenible.
Allotjaments amb sensibilitat ambiental i social, hotels amb certificacions
ambientals

reconegudes,

espais

i

serveis

especialitzats

en

l’organització

d’esdeveniments sostenibles, visites a la ciutat i mitjans de transport sostenible...

Els principals objectius del Barcelona Sustainable Tourism són:

• Posicionar Barcelona com a destinació sostenible, i reforçar-ne la imatge i
prestigi.
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• Promocionar la ciutat a un target amb sensibilització en l’àmbit de la
sostenibilitat, que vol conèixer Barcelona d’una manera coherent amb aquest àmbit.

www.barcelonaturisme.cat/sustainable
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BCNShop, Barcelona en un clic
La botiga online de Turisme de Barcelona, BCNShop , posa a l’abast de tothom des
de qualsevol indret del món centenars de productes i serveis turístics i
complementaris de la ciutat. Qualsevol persona interessada a visitar la capital
catalana pot tenir accés a les ofertes de 590 empreses. N’hi ha que són
gestionades per Turisme de Barcelona, com la Barcelona Card, els Barcelona
Walking Tours i les audioguies, i d’altres que són compartides amb altres
operadors, com el Barcelona Bus Turístic de TMB, que ja ha celebrat el seu 25è
aniversari. També s’hi poden adquirir prop de 140 productes d’empreses d’àmbits
ben diferents, com les aplicacions de mòbil, el lloguer de vehicles, tours
organitzats i, sobretot, propostes culturals: entrades de museus, concerts,
equipaments d’interès...

www.bcnshop.cat

Els grans museus, amb la Barcelona Card
La Barcelona Card es fa més temptadora que mai. La targeta de gratuïtats i
descomptes de Turisme de Barcelona s’enriqueix ara amb les propostes dels grans
museus de la ciutat, que són d’accés lliure amb aquest producte, a la venda a la
BCNSHOP de la web de promoció de la ciutat (barcelonaturisme.cat). El Museu
Nacional d’Art de Catalunya, la Miró i la Tàpies, el MACBA i el CCCB, tots són
gratis amb la Barcelona Card que, a més, permet saltar-se la cua i accedir sense
esperes a les col·leccions d’aquests espais. La Barcelona Card ofereix també el
transport públic gratuït i més de 70 descomptes en espais culturals i altres tipus
de serveis.
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Barcelona obre la Catedral del ferro i de
la catalanitat
El Born Centre Cultural reviu la Barcelona del 1700 mitjançant un jaciment
arqueològic únic al món, que permet viatjar a principis del segle XVIII a través
d’un recorregut històric. Enclavat on els nobles barcelonins celebraven les justes,
és més que un museu. Suposa un nexe d’unió entre Santa Maria del Mar i el Parc de
la Ciutadella, a través de la recuperació de l’antic traçat de carrers medievals, que
permet contemplar les restes arqueològiques enmig d’una gran illa de vianants. El
Born Centre Cultural, amb diverses sales per a exposicions i espai gastronòmic, és
com una màquina del temps que trasllada el visitant a l’èpica batalla de 1714, quan
Barcelona va sucumbir al setge de les tropes borbòniques. A nivell artístic,
recupera el Mercat del Born, una autèntica Catedral del ferro del 1876 que realça
la tradició de la forja catalana visible en l’obra de Gaudí i en nombrosos edificis
catalogats de la ciutat.

www.elborncentrecultural.cat

La ciutat èpica de 1714
Barcelona ha preparat múltiples activitats per commemorar el 300 aniversari dels
fets de l’11 de setembre de 1714 i per reflexionar sobre la Catalunya del 2014. La
capital catalana vol recordar així un dels episodis històrics que més va marcar el
seu futur i que va despertar l’admiració de Voltaire per “l’amor extrem dels
barcelonins per la llibertat”. El programa inclou exposicions, debats, seminaris,
publicacions, itineraris, festes ciutadanes i propostes artístiques repartides per
diversos escenaris, però amb el Born Centre Cultural com a gran epicentre.

www.tricentenaribcn.cat
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La torre Bellesguard d’Antoni Gaudí obre
les seves portes al públic
La família Guilera, propietària de la Torre Bellesguard des de fa 70 anys, s’ha
associat amb l’empresa de gestió turística Advanced Leisure Services per a
gestionar conjuntament les visites guiades a una de les obres d’Antoni Gaudí més
desconegudes i amb més història.

Hi haurà dues modalitats de visites: la visita completa a l’exterior i a l’interior de
Bellesguard acompanyats d’un guia, i la visita panoràmica, només pels exteriors i els
jardins, amb àudio guia. Els visitants disposaran d’un espai amable a les antigues
cavallerisses on podran gaudir d’un audiovisual, una exposició de fotografies en 3
dimensions de la casa i una botiga.

La Torre Bellesguard, situada al barri de Sant Gervasi, molt a prop del Cosmocaixa,
és una de les obres més singulars i carregades de simbolisme d’Antoni Gaudí, sense
dubte la que té més història.

En els terrenys on es troba Bellesguard trobem les restes emmurallades del que
havia estat el Palau del Rei Martí I l’Humà, últim rei del Casal de Barcelona, que va
viure a Bellesguard fins la seva mort, el 1410.

També s’hi han trobat restes de ceràmica romana de l’any 50 després de Crist;
evidències de que Joan Sala i Ferrer, el popular bandoler més conegut com Joan de
Serrallonga, freqüentava la zona quan venia a la plana de Barcelona. I moltíssima
documentació referent al que fou propietari de Bellesguard al 1714, Joan Gualbes i
Copons, un personatge polifacètic que per la seva rellevància fa que a la Torre
Bellesguard s’hi organitzin diferents actes del tricentenari.
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Per estudiar la llarguíssima història s’ha constituït el Grup de Recerca Bellesguard,
format per 14 investigadors de diferents disciplines i universitats, que en breu
començaran a fer públics els resultats de la seva recerca.

La Torre Bellesguard és una visita nova i de gran qualitat a la ciutat de Barcelona,
que sorprèn per la història i el simbolisme, i per ser un Gaudí inèdit, exclusiu i no
massificat.

www.torrebellesguard.cat
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