
Amb l’escriptor Jordi Peñarroja, autor, entre d’altres, del llibre Barcelona: Sentir 
l’onze de setembre 1714-2014 (Vol.I) i Edificis viatgers de Barcelona (Llibres de 

l’Índex, 2007) descobrirem la història dels edificis viatgers de Barcelona 
al voltant de la plaça de Sant Jaume

El patrimoni històric del nostre país és molt ric 
però desconegut per la gran majoria dels catalans. 

La Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, 
amb la col·laboració de professionals 
experimentats i de prestigi reconegut, 

duu a terme un seguit de rutes històriques 
per tal de divulgar-lo i potenciar el seu valor.

DISSABTE, 16 
de FEBRER de 

2008

RESERVA LA TEVA PLAÇA
al Centre Comarcal Lleidatà
933 182 788  -  656 878 783

7,00 €
6,00 € socis FEHC i C.C.Lleidatà

Forma de pagament: transferència al 
c/c: 2100  3275 21 2200076323

RUTES HISTÒRIQUES

Properes rutes:
- Guerra de Separació 1640
- Batalla de Montjuïch 1640
- Maresme
- Cardona

BARCELONA, EDIFICIS VIATGERS, 2
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RUTA EDIFICIS VIATGERS 2 
QUATRE HISTÒRIES DE BARCELONA

La història dels edificis viatgers de Barcelona és ben llarga i so-
vint sorprenent, per no dir enigmàtica.
 Per què la seu oficial del museu d’Història de la Ciutat és un 
edifici canviat de lloc i girat 180 graus? Per què es conserven qua-
tre columnes del temple de l’emperador August, si podrien ser 
cinc i només tres són al lloc de sempre? Per què es produeix el 
viatge nominal de l’església de Sant Jaume, esborrant de passada 
la màxima invocació de la religió cristiana? Per què, entre altres 
ximpleries que es fan a la casa de la Ciutat, s’esquinça i plega en 
un angle de 90 graus la seva façana gòtica?
 Descobrirem les respostes en aquesta ruta al voltant de la plaça 
de Sant Jaume.

Sortida a les 10:00 
hores del matí

Escales de la Catedral


