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visites guiades 



descobrir: visites guiades

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



descobrir: visites guiades

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



descobrir: visites guiades

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.



descobrir: visites guiades

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



descobrir: visites guiades

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.



descobrir: visites guiades

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



descobrir: visites guiades

BCN: secrets i llegendes 
Quatre itineraris diferents per conèixer a fons Ciutat Vella i el nou barri 
urbanitzat arrel de l’enderrocament de les muralles, l’Eixample. 

Rutes per descobrir Barcelona tot coneixent la història, les anècdotes 
i les llegendes de cada zona.  
    

Visites ideals tant per públic local, que descobrirà detalls insospitats 
i moltes curiositats, com per les persones que visiten la ciutat, que 
tindran l’oportunitat de mirar-la amb els ulls d’un barceloní. 

També es pot demanar la combinació d’una ruta de dos barris 
propers.

 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. 

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

Gòtic

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. 

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

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.

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

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. 

Un creixement urbanístic paral·lel a l’auge del 
modernisme en tots els vessants de l’art. 

Raval

Born Eixample



descobrir: visites guiades

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.



descobrir: visites guiades

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.

Si el mateix Cervantes va fer viatjar el Quixot 
fins aquí, que no farien altres escriptors més 
actuals? 

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. 

Gèneres com la novel·la negra, amb la sèrie 
del detectiu Carvalho de Vázquez Montalbán, 
o la històrica, amb el best seller La Catedral 
del Mar, són altres maneres d’apropar-se a la 
ciutat literària.

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. 

A més a més d’aquestes novel·les, podem 
crear o adaptar recorreguts de qualsevol altra 
que tingui lloc a Barcelona i Catalunya. 



descobrir: visites guiades

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.



descobrir: visites guiades

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. 

Tanmateix, tot sortint de la ciutat trobem 
tresors inesperats quan visitem l’antiga 
Baetulo romana (actual Badalona), o les 
poblades (i desconegudes) L’Hospitalet de 
Llobregat o Cornellà de Llobregat. 

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 enamorar-
se d’una Barcelona i àrea metropolitana de 
possibilitats infinites. 



descobrir: visites guiades

Gran Metro, Transversal, FM...  
Rutes sorprenents per descobrir allò que no veiem normalment dels 
espais quotidians que tenim sota nostre. Descobrirem la història 
subterrània de la ciutat, paral·lela a la de la seva superfície: tècniques 
d’excavació i construcció, decoració d’estacions, refugis antiaeris, 
rotulació, mites sobre estacions fantasma...

BCN subterrània: el Gran Metro
BCN subterrània: el Transversal
BCN subterrània: L2 + Funicular de Montjuïc
BCN subterrània: L5, el Transversal Alto

*En col·laboració amb TMB (Transports Metropolitans de Barcelona). No es visiten túnels ni estacions 
abandonades.

Des de les andanes, vestíbuls i trens d’FGC anirem revivint els orígens 
(perfectament documentats) de les seves línies. Alhora, ens fixarem en 
els vestigis que encara avui es conserven (no són pocs, per sort!). Ho 
completarem amb la visita a espais que normalment romanen tancats 
al públic: antigues estacions i locals que tenen nous usos.

BCN subterrània: Tren de Sarrià
BCN subterrània: el Carrilet
BCN Norte: l’estació oblidada

*En col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). . No es visiten túnels ni estacions 
abandonades.

Tren de Sarrià, Carrilet, Norte...

BCN subterrània
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BCN intercultural

*En col·laboració amb:

Índia a BCN / Pakistan a BCN
Dues propostes per conèixer la vida dels barcelonis d’origen indi 
i pakistanès a Barcelona  i la història de la immigració d’aquestes 
comunitats. Visitem els carrers que els han acollit, negocis i restaurants 
diversos i fins i tot llocs de culte, com el temple Sikh (Índia a BCN) o 
una mesquita (Pakistan a BCN).  

Es tracta d’un projecte intercultural, en col·laboració amb Casa Àsia, 
que contribueix al coneixement, tot trencant estereotips i posant en 
valor la riquesa d’una ciutat culturalment diversa. 



descobrir: visites guiades

El verd a BCN
Itineraris per conèixer els parcs i jardins de Barcelona, petits 
oasis de natura i de pau sense sortir de la ciutat. Explicacions 
amenes i divulgatives de botànica i jardineria sense perdre de 
vista el context històric i urbanístic dels espais.

Jardins recollits i elegants com el Turó Park, sorprenents com 
el Roserar del Parc de Cervantes, amb més de 300 varietats de 
roses, artístics com el Parc de la Tamarita, en què escultures 
conviuen amb una densa vegetació, o avantguardistes com el 
Parc de Diagonal Mar i del Centre del Poblenou, en són algunes 
de les propostes.

En col·laboració amb: 



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

ZONA:

RECOMANADA A:

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!!

BCN History Hunt

Ciutat Vella

Grups que busquin una activitat dinàmica, 
assequible, sense exigències físiques 

No aconsellada a grups amb poca implicació



participar: gimcanes

ZONA:

RECOMANADA A:

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 

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.

Ciutat Vella 



participar: gimcanes

ZONA:

RECOMANADA A:

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. 

Espai interior a concretar

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



participar: en família

Hi ha unes rajoles que serveixen per construir. Unes que serveixen per 
decorar… i unes que també serveixen per explicar, indicar o representar 
un ofici.

La ciutat de Barcelona en plena esplendor medieval i moderna fou 
un gran focus pels mestres artesans atrets per les possibilitats que la 
ciutat els oferia. Avui en dia ja en queden ben pocs d’aquests oficis però 
encara en conservem l’essència en les seves rajoles, que ens expliquen 
que un dia, aquests artesans van existir.

Us convidem a descobrir per Ciutat Vella les rajoles dels oficis que es 
feien a la zona, i com s’han adaptat als nostres temps. Mentrestant 
pensarem quina feina ens agradaria fer de grans i la dibuixarem a la 
nostra pròpia rajola que ens emportarem a casa en acabar.

Oficis enrajolats



participar: en família

La ciutat de Barcino torna a bullir com ho feia fa 2000 anys. 

Veniu en família a viatjar en el temps fins a convertir-nos en joves 
romans. Ens vestirem per a l’ocasió i sortirem al carrer a descobrir 
les particularitats de la ciutat romana que avui en dia encara resten 
latents entre nosaltres.

Coneixerem com vivien els joves romans de la ciutat, els seus 
costums, les seves cases i sobretot els seus jocs que anirem posant 
en pràctica al llarg de la passejada... D’aquesta manera descobrirem 
que molts dels jocs que els antics romans es van inventar tenen una 
gran similitud als que avui en dia tenim.

Veniu amb nosaltres a passar una bona estona tot jugant a ser 
romans de Barcino!

Romans juganers



rutes familiars
tarifes i condicions

tarifes 
-1 guia (activitat de 2 hores, fins a 20 persones): 200€
-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%), els materials necessaris i l’assegurança de RC.

condicions
-No s’accepten menors d’edat sense els adults responsables.
-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



guia a la carta 



guia a la carta

Visites privades a Barcelona

Et mostrem els punts més interessants de Barcelona, des dels carrerons 
plens d’història de Ciutat Vella, fins al magnífic Eixample, un museu a 
l’aire lliure únic en el món, que permet admirar, entre d’altres, les obres 
mestres de Gaudí.  

Si ho prefereixes, et podem acompanyar en visites més concretes, per 
descobrir la connexió del genial Picasso amb la ciutat, admirar la ciutat 
comtal des dels seus punts més alts, o degustar les millors tapes en un 
tour gastronòmic.

Visites completes amb els nostres guies oficials a la Sagrada Família, la 
Casa Batlló, la Pedrera, el Museu Picasso perquè no et perdis cap detall i,  
a més a més, reservem les entrades i t’estalviem les cues. 

Només cal que ens diguis quin tipus de visita busques, 
nosaltres ens encarreguem de la resta. Contacta’ns!

Treu el màxim partit de Barcelona amb els nostres tours 
privats de mig dia o de dia complet. La millor manera de 
descobrir els imprescindibles de la ciutat de la mà dels 

nostres guies oficials.
BCN des de dalt Joies de Gaudí

Picasso

De tapes Barri Gòtic

Sagrada Família



guia a la carta

Visites privades atípiques a 
Barcelona

Potser ja coneixes bé la ciutat, o potser vols descobrir-la 
des d’un punt de vista concret... Sigui quin sigui el teu 
cas, els nostres guies dominen Barcelona a fons i no hi 

ha temàtica que se’ls resisteixi. 

Barcelona és una ciutat caleidoscòpica, amb múltiples cares que permeten 
conèixer-la de diferents maneres. Més enllà dels recorreguts clàssics per 
descobrir els seus “imprescindibles”, la ciutat ofereix altres opcions. 

Visites més temàtiques per capbussar-se a fons en un tema concret: explorar les 
petjades de la maçoneria a Barcelona, recórrer les botigues amb més encant 
de la ciutat, descobrir el modernisme de Ciutat Vella, conèixer les històries 
més paranormals i inexplicables de la ciutat, resseguir el passat gremial de 
Barcelona, en són algunes possibilitats.

Sempre de la mà d’un expert, les visites a mida es converteixen en una 
experiència única i engrescadora. 

Només cal que ens diguis quin tipus de visita busques, 
nosaltres ens encarreguem de la resta. Contacta’ns!

Maçoneria

Botigues amb encant

Modernisme a Ciutat Vella

Botigues amb encant

Gremis



guia a la carta

Hi ha molts llocs realment propers a Barcelona que val la pena 
visitar: increïbles vinyes entre el mar i la muntanya, ciutats amb segles 
d’història, santuaris situats en indrets magnífics... Moltes possibilitats 
per explorar a fons la cultura d’un país.

T’oferim algunes idees, els itineraris més demanats, però, si tens 
altres preferències contacta’ns i demana’ns el que busques. Adaptem i 
customitzem qualsevol tipus de visita per satisfer les teves necessitats. 

Barcelona és una ciutat impressionant, però hi ha molt per veure i conèixer al seu voltant. 
Et recomanem diversos itineraris per descobrir la bellesa natural i la riquesa cultural que tenim 

ben a prop de la capital.

Visites a prop de Barcelona

Montserrat Girona Penedès i Sitges Cardona Tarragona romana



guia a la carta

Visites més enllà de  
Barcelona

A una mica més de distància de la capital, hi ha visites 
més que recomanables, imprescindibles per copsar 

l’essència del país. 
A Catalunya hi ha tants paisatges diferents i un patrimoni tan variat que val la 
pena endinsar-s’hi! Visites que es poden fer en un o diversos dies i que permeten 
conèixer una mica millor el territori més enllà de l’omnipresent capital i els 
indrets de visita obligada al seu voltant. 

Ens podem apropar a l’art inimitable de Dalí a Figueres, Portlligat i Púbol, tres 
racons estretament lligats a la seva vida. També podem escollir diferents rutes 
de natura, amb guies especialitzats: des del sorprenent, i desconegut, Delta 
de l’Ebre, el parc natural amb la major zona humida de tota Catalunya, fins a la 
impressionant serralada dels Pirineus. Si preferim turisme urbà recomanem la 
ciutat de Lleida, amb la seva majestuosa Seu Vella, un mirador privilegiat sobre 
la ciutat, el riu Segre i la plana. 

Aquestes són només algunes possibilitats, demana’ns 
l’experiència que busques i nosaltres te l’organitzem! 

Lleida

El Tour Dalí

Terres de l’Ebre

Rutes de Muntanya 



guia a la carta
tarifes i condicions

tarifes 
-Mig dia (1 guia, fins a 4 hores, radioguies, fins a 25 persones): 300€.
-Dia sencer (1 guia, fins a 8 hores, radioguies, fins a 25 persones): 450€.
-Cada persona extra: 5€ (grups de màxim 30 persones).
-Cada hora extra: 35€/guia (fins a 2 hores extra).
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Accés a museus, tranports, 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, aplaçar o canviar per altra activitat (museu, etc).

* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament.



visites educatives



visites educatives: primària

Passejarem pel passat romà de 
Barcelona, una petita colònia d'uns mil 
habitants fundada fa més de 2.000 anys. 
Descobrirem com menjaven, com eren 
les llars, els rituals o la relació amb els 
morts. Tot explorant les restes d'aquest 
passat: el fòrum, les termes, el temple o 
les muralles, coneixerem l’empremta de 
la cultura romana en la llengua, la cultura, 
l’urbanisme, la gastronomia o les festes. 

Reviurem el passat de Barcelona a partir de 
les llegendes que han servit per transmetre 
històries mitiques com la fundació de 
Barcelona, cases encantades o les gestes 
de grans herois:

-Amb explicacions històriques però 
amenes del context i dels fets més 
importants.
-Visitant els escenaris de les llegendes.

LlegendesBarcino En guerra

La Guerra Civil va capgirar la història de 
la ciutat i la vida dels seus ciutadans. A 
través de testimonis directes i explicacions 
amenes, visitarem els escenaris que 
ens permetran entendre com era la vida 
quotidiana: 

-Què menjaven i com era anar a l’escola 
-Què comportava viure amb la por constant 
d’un bombardeig.

Caràcter: Ideal per descobrir Barcino i els 
racons presents a la ciutat actual

Zona: Gòtic

Opció d’interior: MUHBA, Via Sepulcral

Caràcter: Conèixer la història des de 
l’òptica de les llegendes.

Zona: Gòtic i Born

Opció d’interior: La Casa dels Entremesos

Caràcter: Ruta històrica i amena per 
entendre com es va viure a la ciutat 
Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Refugi antiaeri



visites educatives: secundària 

Reviurem el passat de Barcelona des de 
la fundació romana fins a l’esplendor 
medieval, combinant història, art i 
anècdotes sobre la ciutat i els seus 
habitants. 

Ens centrarem en petits detalls sobre 
construccions, àpats, enterraments... per 
conèixer com vivien els barcelonins de la 
ciutat romana i medieval i poder comparar 
totes dues èpoques.

Ens endisem en l’origen i les causes de la 
guerra, el seu desenvolupament i com 
el seu desenllaç va marcar el futur de les 
generacions posteriors. Sense oblidar 
els aspectes quotidians, com eren les 
relacions personals, com vestien i què es 
menjava durant la guerra. 

Les explicacions amenes i rigoroses, la 
visita d’escenaris de la guerra i la lectura 
de testimonis reals vehicularan l’activitat. 

   Guerra Civil 
a BCN

BCN romana 
i medieval

BCN industrial 
i modernista

La industrialització va sacsejar l’economia 
barcelonina. Els avenços tècnics capgiren 
les formes de producció i la burgesia passa 
a controlar el poder polític i econòmic de 
la ciutat. En aquest context s’aplica el pla 
Cerdà per urbanitzar l’Eixample i floreix el 
modernisme.

Una ruta per l’Eixample per conèixer el 
pla ideal de Cerdà i la història dels grans 
edificis.

Caràcter: Ruta amb anècdotes, explicacions 
històriques i artístiques.

Zona: Gòtic i Born

Opció d’interior: MUHBA Plaça del Rei

Opció Lectura: Barcino / La Catedral del Mar

Caràcter: Ruta històrica amb anècdotes i 
testimonis

Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Refugi antiaeri

Opció lectura: La Plaça del Diamant

Caràcter: Ruta històrica i artística per conèixer 
dades claus sobre el modernisme  

Zona: Eixample

Opció d’interior: Casa Milà (Pedrera)

Opció lectura:  La Ciudad de los Prodigios



visites educatives: batxillerat

Repassarem els fets històrics més 
importants d’una forma rigorosa però 
amena: les causes del cop d’estat, els fets 
de maig del 37, els bombardejos, l’exili i el 
final de la guerra. 

Alhora reviurem el dia a dia a Barcelona 
coneixent la vida quotidiana amb aspectes 
com l’alimentació o els canvis socials.

Les reivindicacions de la classe obrera van 
fer-se sentir amb força a partir del segle XIX. 
Recorrerem els escenaris de les revoltes i 
coneixerem els seus protagonistes fins a 
arribar a la lluita antifranquista del s. XX. 

Reviurem la història més convulsa visitant 
els escenaris i amb el relat dels fets i 
anècdotes més rellevants dels darrers dos 
segles.

Guerra i 
posguerra

1.000 anys 
d’art a BCN

Recorrerem Barcelona a través dels 
seus monuments, edificis i  espais més 
emblemàtics. Un passeig per la història de 
l’art dels darrers mil anys.

A Ciutat Vella analitzarem les restes 
romàniques, gòtiques i barroques. En arribar 
a l’Eixample descobrirem què va suposar el 
modernisme i com el somni de Cerdà va 
veure’s trencat per diferents interessos.

Barcelona
convulsa

Caràcter: Una panoràmica per la història de l’art, 
amena i didàctica

Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Catedral

Opció lectura: La ciudad sin tiempo

Caràcter: Ruta històrica per descobrir la BCN 
més rebel dels darrers 200 anys

Zona: Gòtic i Raval

Opció d’interior: Universitat

Opció lectura: La Ciudad de los Prodigios

Caràcter: Ruta històrica i rigorosa que apropa 
l’alumnat a l’època.

Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Refugi antiaeri

Opció lectura: La Plaça del Diamant/ Nada 



visites educatives temàtiques
llista de rutes 
rutes històriques 

- Barcelona > 2000 anys
- Barcino, la BCN romana
- Barchinona, la BCN medieval
- Call & Aljama de BCN (la BCN jueva medieval)
- El Raval, suburbi de la BCN medieval
- BCN 1641: la Revolta dels Segadors
- BCN 1714: la Guerra de Successió
- BCN: revolució industrial, eixample
- BCN convulsa: la ciutat de les bombes
- BCN 1936-1939: la Guerra Civil
- BCN 1939-1975: la ciutat durant el franquisme
- BCN: reptes de futur (Poblenou-Fòrum)

rutes singulars  

- Eulàlia de BCN: la patrona oblidada
- BCN: temps de Nadal
- BCN: nocturna&criminal
- BCN : calenta&canalla
- BCN maçònica: veritats i mites

rutes literàries  
- La catedral del mar (Ildefonso Falcones)
- Últimas tardes con Teresa (Juan Marsé)
- BCN & Carlos Ruiz Zafón (L’ombra del vent i altres)
- BCN & M.Rodoreda (La plaça del diamant i altres)
- BCN & Pepe Carvalho (M. Vázquez Montalbán)
- La ciudad sin tiempo (Enrique Moriel)
- Nada (Carmen Laforet)
- La ciudad de los prodigios (Eduardo Mendoza)
- Crim de Sang (Sebastià Alzamora)

rutes de barris   
- Secrets i llegendes : Gòtic / Born / Raval / Eixample
- Antigues viles: Gràcia / Sants / Sarrià / Les Corts / 
Sant Gervasi / Horta / Poble Sec / Hostafrancs / Sant 
Andreu / Els tres turons
- Zones industrials: Barceloneta / Poblenou / 22@
- Espais verds: Ciutadella / Park Güell / Montjuïc / 
Collserola
- Metròpolis: Cornellà / Badalona / L’Hospitalet / 
Montcada i Reixac / Terrassa / Sabadell

rutes artístiques   
- 1000 anys d’art a Barcelona
- El romànic a BCN
- El gòtic a BCN
- El barroc a BCN
- El barri (neo)gòtic
- BCN, ciutat modernista
- Botigues i farmàcies modernistes
- BCN & Pablo Picasso 
- Pg. de Gràcia: art i luxe
- Modernisme amagat a Rambla Catalunya

rutes subterrànies   

- BCN subterrània: el Gran Metro (L3/L4)
- BCN subterrània: el Transversal (L1)
- BCN subterrània: el Tren de Sarrià (L6/L7)
- BCN subterrània: el Carrilet (L8) 
- BCN subterrània: L2 + Funicular de Montjuïc
- BCN subterrània: el Transversal Alto (L5)
- BCN Norte: l’estació oblidada

Notes:
* Els temes indicats són opcions de rutes ja dissenyades, però no estanques: es pot demanar la combinació de diverses temàtiques, fins i tot de categories diferents.
* Per l’especificitat d’alguna de les rutes, la seva disponibilitat està subjecta a les agendes dels guies especialitzats: alguna pot no estar disponible en cert idioma o 
certa data. 

Si us plau, consulteu-nos amb antelació.



visites educatives
tarifes i condicions

tarifes 
-1 guia (ruta 2 hores, fins a 25 alumnes): 225€.
-Cada alumne extra: 5€ (fins a 5 alumnes extra).
-Cada hora extra: 25€/guia (fins a 3 hores).
-Suplement adaptació de ruta: 30€/guia.
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Suplement material didàctic: consultar disponibilitat.
-Accés a museus, tranports, àpats: consultar disponibilitat.
* Imports amb IVA i assegurança inclosos.

condicions
-No s’accepten alumnes menors d’edat sense professors responsables del grup.
-Ús de radioguia individual per cada alumne, recomanem que es portin auriculars propis. Els docents 
disposen igualment de radioguia, de franc.
-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.



comiats de solter/a



comiats de solter/a: gimcanes

Veniu a fer una passejada per la zona més monumental de la ciutat, recuperant les anècdotes, costums, històries i llegendes més 
romàntiques del nostre passat. 

Us n’avancem alguns exemples:

- recuperarem rituals pre-matrimonials romans i els reviurem amb els nuvis a tocar d’un temple o muralla de fa dos mil anys
- descobrirem els enamoraments, matrimonis i infidelitats més sonats dels comtes i reis de la Barcelona medieval.

- narrarem llegendes medievals i modernes d’amors impossibles, alguns tràgics i alguns de final feliç.

Una activitat dolça, sensible i divertida, per fer un comiat elegant i enriquidor alhora.

Barcelona, més de 2.000 anys d’amor!



comiats de solter/a: gimcanes

Provem les capacitats interpretatives pel 
casament!

En un casament, sempre hi ha algun moment en 
què cal ser fals: amb la família política, davant el 
regal incòmode, per les bromes fora de lloc, pels 
cambrers que fallen...

Entreneu les vostres capacitats d’interpretar 
i dissimular en aquesta activitat on posarem a 
prova el nuvi/a, i també les seves amistats. 

I us enregistrarem en vídeo:

- recitant un poema en grup
- castigant el nuvi i/o la núvia
- lloant les virtuts d’un o altre
- declarant-se amor públicament

I moltes altres situacions... singulars :-)

Et cases o actues?



comiats de solter/a: gimcanes

La típica broma i debat sobre les habilitats dels homes i les dones, convertida en gimcana!

Teniu sentit de l’humor? Sou capaços de riure de la parella, els amics i de vosaltres mateixos? 
Us atreviu a desafiar-vos? Nois contra noies*? 

Dividiu el grup en dos i demostreu:

- qui coneix millor Barcelona i qui sap orientar-se millor a la ciutat.
- qui és del seny i qui de la rauxa!
- qui té menys vergonya.
- qui coneix millor els propis nuvis.

* Evidentment el grup es pot dividir també per famílies, nexes d’amistat, passats comuns, etc.

Guerra de sexes!



comiats de solter/a: gimcanes

Un capellà que coneix els vostres 
passats...

Han decidit casar-se pel civil. Molt 
bé. Però el comiat de solter serà 
“religiós”. Molts ja sabem que el 
concepte de matrimoni, a casa 
nostra, el va dur l’Església, que 
abans de tenir lleis civils, la nostra 
societat es regia ja per normes 
religioses... Ens agradi o no, 
aquesta és la nostra història, i ens 
persegueix. 

I els agradi o no als nuvis, trobaran 
que hi ha un capellà que coneix 
molts detalls dels seus passats, 
individual de cadascun i conjunt 
dels dos. I si escau, podrien sortir 
a la llum...

Descobrireu els edificis religiosos 
més espectaculars (i sovint 
desconeguts) de Barcelona: 
capelles, esglésies, hospitals, 
convents... 

I descobrireu alhora allò que 
els nuvis no han volgut explicar 
a tota la colla... i qui sap si a la 
parella... I ho fareu acompanyats 
d’un guia amb un aspecte i un 
tarannà sospitosament similar al 
d’un mossèn. 

Sobretot no el feu enfadar, o 
recuperà algun dels càstigs més 
espectaculars de la Inquisició 
barcelonina!

L’Església ho sap tot



comiats solter/a
tarifes i condicions

tarifes 
-1 guia (ruta 2 hores, fins a 20 persones): 280€.
-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%), 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, aplaçar o canviar per altra activitat (museu, etc).

* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament.



setmana històrica



setmana històrica

Lluita per la llibertat
Al segle IX, el comte Guifré el Pilós, va ser 
l’últim comte de Barcelona nomenat pels 
gals i el primer a donar en herència els seus 
dominis territorials, iniciant així una dinastia 
comtal. 

Actualment, Catalunya continua defensant 
els drets de la seva gent, la seva cultura i la 
seva llengua. 

Us proposem una completa activitat per 
endinsar-nos en la Catalunya real, escoltar 
als residents, descobrir la història i entendre 
la situació actual. 

Un programa de sis dies en què visitarem:

-Els orígens de la nació i la cultura catalana, 
als Pirineus (Ripoll i la Seu d’Urgell).
-Els escenaris de la Revolta dels Segadors i la 
Guerra de Successió (Lleida i voltants)
-A Barcelona analitzarem la situació actual. 



setmana històrica

La Guerra Civil a Catalunya
El mes de juliol de 1936, Espanya es va trencar 
en dos. El cop d’estat militar contra el govern de 
la República, va fer esclatar una guerra civil que 
va durar 3 anys, on van morir més de 600.000 
persones, i que va portar a més de 40 anys de 
dictadura. Barcelona i tota Catalunya aviat es van 
convertir en un escenari decisiu de la guerra. 

Tot això sense oblidar els qui van viure, lliutar 
i morir o sobreviure, donant detalls claus sobre 
la revolució anarquista, la participació de les 
Brigades Internacionals, les ajudes d’altres 
governs, els bombardejos i la defensa civil. 

Un programa de 6 dies que inclou:

-visites a refugis antiaeris, memorials i museus 
per posar-nos en la pell dels civils.

-viatges culturals fora de Barcelona per descobrir 
com es va desenvolupar la guerra i com va acabar 
lluny de la ciutat. 

-entrevistes amb associacions de memòria 
històrica per entendre la situació actual i debatre 
sobre el tema. 




