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Sinopsi de la ruta 
 

El coneixement de la 
història i la seva correcta 
interpretació, ens permet al 
conjunt de la societat apropar-
nos a comprendre, qui som, d’on 
venim, i perquè som com som. La 
llibertat i la justícia han estat 
sempre els axiomes de qualsevol 
nació, però “el coneixement” és 
sens cap mena de dubtes, la 
columna vertebral que ho 
sustenta tot, i que ens permet 
tenir un futur com a societat 
d’una nació sòlida. 
 

"Al segle IX, Guifré I “El 
Pelós”, esdevé el primer Comte 
hereditari dels principals comtats catalans, que tot i ser originalment francs, comencen a esdevenir 
comtats amb una certa autonomia sobre l’imperi. Anys més tard, en el 988, el Comte Borrell II, 

declararà la independència 
d’aquells comtats que heretà del 
seu avi i es convertirà en el màxim 
sobirà dels catalans. Ja al s.XII, la 
unió amb Aragó, serà la llavor del 
gran imperi que segles després 
s’esdevindrà. Amb Jaume I, un dels 
més grans reis catalans, 
començarà al s.XIII, la gran 
expansió." 
 

Aquesta es la primera de les 

tres rutes culturals guiades a peu, 

creades i posades en marxa per 

MÍTIC Gestió Cultural amb la 

col·laboració del Cercle Català 
d’Història, que descobreix la 



història de la nació catalana fins al moment del seu màxim esplendor. Per conèixer aquesta gran 

història, ens endinsarem a la nissaga de la seva casa reial, i passejarem pels carrers i edificis que en 

les seves diferents èpoques, van viure entre les seves pedres tots aquells històrics esdeveniments. 

En la primera ruta, 

descobrirem la història dels nostres 

Comtes-Reis que passaren d’uns 

comtats de frontera francs, a uns 

comtats sobirans; coneixerem una 

societat que va passar de lluitar per 

subsistir a una societat que voler 

esdevenir gran; d’un món sense 

normes a la creació de les 

constitucions més avançades del 

seu temps; i del pas de la 

repoblació per pura necessitat a la 

conquesta de nous territoris. 

Compartirem estona amb Guifré I, 

Borrell II, Ramon Berenguer I, 

Ramon Berenguer IV i Jaume I el 

Conqueridor. Farem un salt en el 

temps, a l’antiga Barcino, a l’arribada dels primers comtes, del cristianisme, del creixement de la 

capital, de les primeres conquestes, i dels grans herois! 

Aquest viatge a la història dels nostres Comtes-Reis, ens permetrà redescobrir els episodis 

més importants fins ara poc explicats i fer emergir aquella veritable Nació Catalana que d’una 
manera ben clara i ferma va definir molt bé el professor Pau Casals el 24 d’octubre de 1971 en 

aquell famós discurs que va pronunciar a la ONU: “Catalunya ha estat la nació més gran del món”. 
 

 

La ruta 
 

Introducció… 
 Les rutes dels Comtes-Reis catalans, conviden al públic a realitzar un viatge en el temps i en 

l’espai. A cada petjada que fem, sota els nostres peus passaran els anys a gran velocitat i davant la 

nostra mirada, el paisatge, la ciutat i els esdeveniments aniran canviant a un ritme frenètic. 

 Començarem l’aventura a 

l’any primer de la nostra era, al 

camí de Montjuïc, aquell que 

portava a l’antic port emprat pels 

romans. Des d’aquest camí, 

començarem el nostre viatge cap al 

centre d’aquella Barcino a la que li 

esperava un futur apassionant. Al 

llarg però d’aquest camí, els segles 

correran sota els nostres peus, fins 

arribar al centre de la capital on en 

Jaume I i el seu cronista Ramon 

Muntaner, posaran les bases, de la 

gran Nació Catalana. 
 

 En aquesta ruta passejarem 

per llocs tan especials com: 

 



• El camí de Montjuïc a l’antic port romà 

• Una església camí de Barcelona 

• El camí del Llobregat i de les forques 

• Sant Llàtzer ens espera 

• L’hospital dels pobres 

• Les muralles de Jaume I 

• L’impremta oblidada 

• El Consell de Cent 

• Temple d’August, on s’inicià tot 
 
Finalització… 

Acabarem allà dalt, al punt més alt del Mont Taber, on comença tot. Quins punts de 

connexió hi ha entre els romans de l’època i els catalans d’aquesta èpica història? Quin és el gran 

missatge que podem extreure d’aquest punt neuràlgic barceloní? 

 

 

Contacte 
 

 

 

Cercle Català d’Història 
http://www.cch.cat 

 

MÍTIC Gestió Cultural 
http://www.mitic.cat 

http://www.facebook.com/mitic.cat 
 

E-mail: info@cch.cat 

Mòbil: +(34) 619-579-870 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


