Barcelona: Castell de Montjuïc i el Born i Mercè Rodoreda
Diumenge, 19 d'octubre
Diumenge, 16 de novembre
Amb motiu del 300 aniversari de l’onze de setembre de 1714 es va recórrer alguns
dels indrets més destacats d’aquells moments.
En aquella època, a Barcelona, hi vivien poc més de 38.000 persones. Era una
població molt diversa, amb un bon nombre de ciutadans procedents de diferents
localitats i cultures. Es tractava d’una societat connectada amb el món gràcies a una
forta activitat comercial, ben alimentada i apassionada pels dolços, marcada
fortament per la religiositat i la superstició, amb un gust pels colors vistosos i els
ornaments en la indumentària, que es lliurava a la festa, la dansa, la música, el teatre
i el joc.
Entre 1691 i 1714, aquesta Barcelona va patir l’horror de la guerra. Després de la
derrota, res va tornar a ser igual.

Matí: visita de Montjuïc
Fortalesa de Montjuïc, visita guiada d’una hora i mitja de duració i breu recorregut
històric des de la primera fortificació a Montjuïc fins arribar a la composició
arquitectònica actual de la Fortalesa-Castell per conèixer algunes dades sobre la
ciutat, a tenalla, el dipòsit d’armes, les poternes, la torre de guaita, el fossat de Santa
Elena, les cel·les.
Arribats al barri del Born vam tenir temps de fer una breu visita a l'església de Sta.
Maria del Mar.

Migdia: visita del Born Centre Cultural
Aquesta catedral de ferro i de vidre situada a l’antiga plaça mercant medieval del Born
ha estat l’embolcall protector d’un gran nombre d’objectes i de restes arqueològiques
de la Barcelona del 1700.
Visita guiada al jaciment, d’aproximadament una hora de durada.
Dinar en un restaurant de la zona.
Tarda: Disposarem de temps lliure per recórrer l’exposició: “Barcelona 1700. De
les pedres a les persones”.
La tarda del 19 d'octubre vam poder completar aquesta interessant immersió històrica
redescobrint una Barcelona més literària amb el guiatge de la Joan Alba Cercós.
Retorn a Lleida

