
Rafa Burgos
Guia Oficial de Catalunya

rafaburgos.com

B3O6R0Nº
UNA NOVA MIRADA AL BARRI DE LA RIBERA



Sabies que a la Ribera s’hi aixecava un dels palaus més impressi-
onants de Barcelona? Coneixes la història dels genitals de posar 
i treure de la Font del Geni Català? Saps des d’on va sortir el 
primer tren de la Península? O que al Pla de Palau es va fer la 
primera fotografia d’Espanya?

PREU RUTA DIES FEINERS PER A 
GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 PERS.):  
        130€ + IVA

TARIFES I CONDICIONS

PREU RUTA CAPS DE SETMANA I FES-
TIUS PER A GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 

15 PERS.):      

        140€ + IVA

PREU RUTA PARTICULARS   
O FAMÍLIES:      

Consulteu via correu electrònic a  
rafaburgos.com

Els proposem una passejada pel Born a la recerca d’aquestes i 
d’altres respostes. El punt de partida no podia ser un altre que 
la literària església de Santa Maria del Mar: el millor exemple de 
gòtic català. A partir d’aquí farem un recorregut circular que ens 
portarà per la Via Laietana, el Pla de Palau, el Mercat del Born, 
el carrer Flassaders i el de Montcada, fins arribar al Fossar de les 
Moreres. 

Al llarg del passeig descobrirem les anècdotes i les construc-
cions més emblemàtiques d’aquest barri de Ciutat Vella. A més 
de l’abundor de palaus gòtics, però també d’edificis neoclàssics, 
noucentistes i de principis del segle XX. Sense deixar de banda 
una de les primeres obres d’Antoni Gaudí o escultures de Jaume 
Plensa i Roy Lichtenstein.

Un dels entorns amb més història de Barcelona per on han passat 
reis, han estudiat artistes com Picasso, Fortuny o Damià Campeny 
i s’hi han decidit guerres. Sense oblidar les transformacions arran 
de l’Esposició Universal del 1888 o la Internacional del 1929. Un 
viatge circular per saber com vivia la gent de mar o quina trans-
formació va patir l’entorn a mans dels indianos Antonio López o 
Josep Xifré. Ens esperen, doncs, més de set segles d’història sense 
sortir del barri: Volta el món i torna al Born!
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CRONOLOGIA

CONDICIONS:    
     
- Consulteu tarifes per a grups i col·le-
gis via correu electrònic.   

- En cas de visitar algun museu o espai   
singular l’import de l’entrada NO està 
inclòs a la tarifa del servei. Demaneu 
informació sobre descomptes per a 
grups en cas d’estar interessats en visi-
tar-ne algun.    

- La ruta tindrà una durada mínima 
d’una hora i màxima de quatre. 
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CITES

La terra et donarà béns, només el mar els podrà convertir en riquesa (Terra dabit merces, undaque divitias).  
 
Un temple a la Ribera, anomenat Santa Maria del Mar, que sembla més una catedral que una parròquia...no la sobre-
passa ni la catedral mateixa, tret de les dimensions.
           Viatger portuguès, segle XVI 
 
Que obliga al artificio que adorne su mayor plaza y sus vecinas calles de tiendas cristalinas, que en deshogados 
aparadores, vajillas, aguamaniles, vasos, escritorios, retablos, sortijas y brinquinos de vidrio transparente hermosean 
los portales de las casas.
             Tirso de Molina, en referència a la Plaça del Born

Bassegoda i Nonell, Joan. Guia de Santa Maria del Mar. Caixa de Barcelona. Barcelona, 1987.    
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