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A les meves filles Paula i Núria
i a la meva companya de vida, la Leo.

Barcelona, ja som aquí!
Benvolguts nens i nenes, 
Barcelona per a nens ha estat escrit pensant en vosaltres. És una proposta 

lúdica, divertida i educativa per descobrir una de les ciutats més dinàmiques 
d’Europa i capital de la Mediterrània. Us proposem visitar el seu barri antic, as-
cendir al terrat de la catedral, buscar animals amagats o acaronar amb la mà el 
llom d’un drac. Tot plegat per descobrir que Barcelona té mil i un racons amagats 
per descobrir. Una ciutat on els seus museus, parcs d’atraccions, platges i mo-
numents sempre hi ha un lloc per a vosaltres. I és que la ciutat es pot mirar amb 
ulls de nen. Al llarg del llibre hi trobareu algunes activitats per completar, buscar 
o dibuixar que us ajudaran a fer que aquesta guia sigui una mica més vostra. 
Esperem que us ho passeu la mar de bé. 

Abans de començar, però, recordeu que: 

allí on us n’adoneu. És la manera més fàcil perquè us trobin els vostres acom-
panyants adults. 

el vostre nom i l’adreça del vostre allotjament. Ell vetllarà per vosaltres i trobarà 
els vostres acompanyants. 

Nota per a pares i mares, tutors, mestres i professors
Barcelona per a nens és una guia única, pensada, dissenyada i preparada 

perquè la puguin utilitzar els nens i nenes per si mateixos. Deixeu que siguin els 
nens i nenes qui us guiïn pels indrets que us proposem. 

Presenta la ciutat tenint cura de donar una visió positiva, divertida i diferent 
d’acord els interessos dels més petits, seleccionant aquells punts d’interès on 
de ben segur que s’ho passaran bé. Pretén cobrir la informació que les guies 
convencionals “obliden”, ja que per moltes d’elles els nens i nenes no existeixen. 
I és que veure la ciutat amb ulls de nen pot ser una forma de conviure més i mi-
llor amb ells i convertir la visita a Barcelona en un record viu i inesborrable en la 
memòria dels vostres acompanyants.

La informació que s’ofereix és vàlida fins el dia que aquest exemplar va entrar 
a impremta. És aconsellable confirmar els horaris, la informació sobre entra-
des, els programes i les activitats proposades, així com altres detalls, abans de 
desplaçar-se a un indret concret. Cal dir, però, que la ciutat és curulla de punts 
d’informació turística que us confirmaran la informació. Sempre, a més, podeu 
dirigir-vos als barcelonins, gent oberta i molt acostumada a atendre els turistes 
que visiten la ciutat. BONA DESCOBERTA! 
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Barcelona: on és
i on se situa?

Arribeu com arribeu a Barcelona, el primer que us sorprendrà és la seva 
llum. És la llum pròpia d’una ciutat mediterrània, d’una ciutat plena d’histò-
ria al costat d’un mar pel que han navegat herois grecs, legions romanes i, 
fins i tot, víkings! Si us sorprèn la llum, de ben segur que també quedareu 
parats davant el bigarrat color de la gent que camina pels seus carrers, 
de les cases i del disseny modern que trobareu pertot arreu. I és que a la 
ciutat hi podreu observar persones d’arreu i sentir llengües de tot el món. 

Barcelona és situada a la costa oest de la Mediterrània, a l’extrem est 
de la península ibèrica. És la capital de Catalunya i una de les ciutats més 
importants de l’estat espanyol. Barcelona forma part de la Unió Europea 
i s’ha convertit en un dels destins turístics i de negocis més estimats 
pels espanyols, francesos, anglesos, alemanys, italians…, és a dir, la ciutat 
agrada a tothom qui la visita.

�

Orientar-se a Barcelona és molt fàcil, molt especialment quan passegeu pels 
carrers del barri de l’Eixample. 

Només us cal que mireu si el carrer on esteu situats fa baixada. Si és així, 
poseu-vos en direcció a la baixada i estareu mirant cap al mar i, a l’esquena, tin-
dreu la muntanya del Tibidabo, de la qual en sobresurt el seu temple, que marca 
el límit de la ciutat pel nord. Si obriu els braços trobareu que amb la mà esquerra 
esteu assenyalant cap a un riu: el Besòs, que limita la ciutat per l’est, i la vostra 
mà dreta assenyala el riu Llobregat i la muntanya de Montjuïc, que limiten la ciu-
tat per l’oest. Aquesta norma, que la podeu aplicar gairebé sempre, és molt útil 
als barcelonins i als visitants de la ciutat. 

Per orientar-vos també podeu utilitzar els números de les cases dels carrers: 
aquests van en ordre ascendent de mar a muntanya, i també en ordre ascendent 
si van del riu Llobregat i Montjuïc al riu Besòs i direcció França, i els números 
parells al cantó de mar i els senars al cantó del Tibidabo.

A l’entorn de la ciutat hi ha nombroses poblacions més petites, algunes amb 
molta història, com són l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, Granollers, 
Mataró… Totes juntes conformen el que es coneix com la conurbació de Barce-

Com orientar-se?

�
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�
Curiositat

La font de Canaletes, situada al capdamunt de les Rambles, és la 
més famosa de la ciutat. Explica la tradició que aquell qui beu la seva 
aigua de ben segur que tornarà un dia o altre a Barcelona. Així que, si 
us agrada Barcelona, ja podeu amorrar-vos al broc i fer un bon glop!

Si arribeu en cotxe podeu observar que la major part de la ciutat està 
estructurada en illes de cases quadrades, de cent metres de costat. És 
l’estructura dissenyada per l’urbanista Ildefons Cerdà al segle XIX, fa més 
de cent cinquanta anys, i que permet moure’s per la ciutat amb gran facilitat. 
Proveu-ho! 

Pregunta:
Si passejant us adoneu 

pujada, cap a on us dirigiu? 
Cap al Tibidabo, el riu Besòs, 
el riu Llobregat o la mar Me-
diterrània? 

I si sou a un carrer que va 
del Llobregat al Besòs, com 
sabeu on és el Tibidabo?
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L’inici de la història de Barcelona es remunta a uns quants milers 
d’anys enrere; estem parlant del període neolític, quan la gent vivia en 
petits poblats formats per cabanes. 

Més ençà hi trobem els ibers, dels quals tenim coneixement mercès a 
algunes ruïnes de poblats situats al cim dels turons de Barcelona, al nord 
de la ciutat; i a la muntanya de Montjuïc. 

Després van arribar els fenicis, els grecs i els romans. Aquests darrers 
van deixar una bona empremta a la ciutat, i si no mireu el capítol La Bar-
celona romana, on trobareu els indrets on podeu anar a visitar restes de la 
muralla romana, del temple d’August i algunes tombes. D’això fa uns dos 
mil anys, pam amunt, pam avall, quan la ciutat era coneguda amb el nom 
de Barcino.

Durant aquest període cal esmentar que l’antiga catedral visigòtica es con-
vertí en mesquita i que de nou el nom de la ciutat canvià a Barshiluna.

Un xic d’història
�
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Després d’un període més convuls arribem a l’edat 
-

cidir que ja n’estava fart dels francs i s’independitzà, 
centrant el seu poder a la ciutat de Barcelona. Des 
d’aquí, al cap d’uns segles, es manava tota la Corona 

d’Aragó, un regne que anava des d’Aragó fins a Atenes 
i des de Salses, al sud de França, fins a Guardamar, al 

País Valencià. A partir d’aquest moment comença un dels 
períodes de major esplendor de la ciutat: es construeixen 

palaus i grans esglésies, es reforcen les muralles i el port no 
para de rebre i enviar mercaderies… D’aquesta època n’ha que-

dat un bon reguitzell d’edificacions que constitueixen el que es coneix 
popularment com a Barri Gòtic, rebatejat recentment com a Ciutat Vella. 

i la ciutat entra en una profunda crisi. Es converteix en una ciutat envoltada 
de muralles que en limiten el creixement i allunyada de la modernor d’altres 
ciutats europees.

Després de la Guerra dels Segadors del 1650, arriba la Guerra de Succes-

de setembre d’aquell any la ciutat cau derrotada enfront de les tropes del rei 
Felip V de Castella. És la culminació de la pèrdua de les institucions pròpies 
de Catalunya. 

Després del període napoleònic, arriba la Renaixença. I amb ella l’esclat de 
l’arquitectura modernista, que envaeix tots els racons de la ciutat, impulsada 
pels rics industrials catalans de tombant dels segles XIX i XX. S’enderroquen 
les muralles i s’annexionen alguns dels pobles de la rodalia, com Horta, Grà-
cia o Sant Andreu del Palomar, que passaran 
a ser barris de Barcelona. La ciutat agafa 
volada, es modernitza i s’envaeix el Pla de 
Barcelona a partir de l’Eixample, l’agosarada 
proposta urbanística d’Ildefons Cerdà. 

Ja en ple segle XX la ciutat viurà una altra 

i la dictadura del general Franco. D’aquesta 
època en neixen barris populosos, s’envaei-
xen espais destinats a equipaments i s’urba-
nitza sense solta ni volta. 

Tot plegat es redreça arran de l’arribada, 
a partir del 1975, de la democràcia i, sense 
cap mena de dubte, amb la celebració dels 
XXV Jocs Olímpics l’any 1992. Des d’aquell 
moment la ciutat es dóna a conèixer al món 
i es converteix en la metròpoli cosmopolita 
moderna que esteu a punt de descobrir. Una 
ciutat on el nou i el vell es donen la mà. Us 
animeu a descobrir-la?
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�Com és la ciutat?
Si intentem entendre com s’estructura la ciutat la podríem comparar amb un 

rusc d’abelles col·locat damunt d’un niu d’ocells que es remulla en un bassal, 
i rodejant el rusc d’abelles hi ha un conjunt de branquillons coronats per una 
diadema.

El bassal seria la mar Mediterrània. Des de les platges en neixen un conjunt 
de carrers on situem els barris més antics de la ciutat, barris populosos, de 
carrers estrets i que no sempre configuren avingudes amb cantonades rectes. 
També formen part d’aquesta Barcelona el barri de la Barceloneta, on podeu anar 
a banyar-vos al mar, el del Poblenou, antic nucli mariner apartat de la ciutat, i el 
modern i altiu barri conegut com el 22@. 

Al niu d’ocells hi ha els bar-
ris de la Ribera, el barri Gòtic i el 
Raval, entre d’altres. En aquests 
barris no és difícil deixar-se per-
dre pels seus carrerons, parar a 
fer el badoc en alguna de les mol-
tes botigues que els artesans de 
la ciutat han obert per mostrar els 
seus productes. És una manera 
de gaudir d’una ciutat diferent, on 
la vida sembla que passi més al 
carrer que a dins les cases, sen-
se presses i a l’abast de la mà. 

Tots aquests carrers desem-
boquen a la quadrícula de l’Ei-
xample, un gran taulell d’escacs. 

És un barri fàcil d’identificar: carrers rectes, illes de cases molt regulars i a cada 
cantonada un detall modernista. L’Eixample va créixer a partir de l’enderroca-
ment de les muralles.

A l’entorn d’aquest gran rusc hi ha els barris annexionats a la ciutat a princi-
pis del segle XX. Són barris que antigament havien estat pobles independents, 
amb els seus ajuntaments, i alcalde i tot! Dels pobles que es van annexionar fa 
més de cent anys destaquen el de Gràcia, per la seva vida cultural; el d’Horta, per 
la seva tranquil·litat i que ha sabut conservar un cert aire antic, i el de Sant An-
dreu del Palomar, on encara torbareu algú que reivindica la seva independència. 

I per damunt de tot, tancant la línia de l’horitzó, la serra de Collserola, el gran 
parc de la ciutat, coronat pel temple expiatori del Tibidabo i l’antena dissenyada 
per l’arquitecte Norman Foster. Si us imagineu aquesta figura, de ben segur que 
entendreu com s’organitza Barcelona i us sabreu moure amb llibertat. 

I si no fixeu-vos en el petit mapa adjunt. 
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