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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. 
 

"El rei Pere II el Gran amb 
els seus almogavers, iniciarà la 
gran expansió de la mediterrània amb les conquestes de territoris com Sicília, Còrsega, Sardenya, 
Atenes i Neopàtria entre d’altres i que culminarà el rei Jaume II el Just. El comerç català i el seu 
domini militar, s’expandiran per totes les ribes de la mediterrània, i els consolats de mar seran el 
gran exemple d’aquest domini. Naixeran grans institucions com la Generalitat, i Barcelona es 

convertirà en la Londres de 
l’època medieval. Al 1410, el casal 
de Barcelona s’extingirà per la 
mort sense descendència del rei 
Martí I l’Humà. És l’hora dels 
Trastàmara." 
 

Aquesta es la segona 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 aquesta ruta, 

descobrirem la història dels nostres 

Comtes-Reis que van decidir 

expandir-se pel mar i que 

conqueriren la Mediterrània; de les 

grans batalles i dels seus herois, de 

la creació d’institucions com els 

Consolats de Mar o la pròpia 

Generalitat; de l’expansió del 

comerç a i de la força dels 

productes catalans, dels 

mercedaris, de les ordes militars i 

d’un llarg etcètera. Compartirem 

estona amb Pere II, Alfons II, 

Jaume II, Alfons III, Pere III, Joan 

I i Martí I l’Humà. Al igual que en 

la primera ruta, tornarem a partir de 

l’antiga Barcino, per viatjar en el temps i compartir els moments més brillants dels grans estols 

catalans! 

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 en 

una necròpolis de la Barcino ja ben 

assentada. Des d’aquest camí, 

començarem el nostre viatge en 

l’espai i el temps per conèixer els 

fets i personatges d’una gran 

epopeia. Al llarg però d’aquest 

camí, els segles correran sota els 

nostres peus, fins arribar al moment 

en que amb Martí I, s’extingirà el 

Casal de Barcelona, però que 

alhora començarà, el moment àlgid 

de la nostra història. 

 

 En aquesta ruta passejarem 

per llocs tan especials com: 

 



• Necròpolis romana 

• Les drassanes reials 

• Un dels grans convents barcelonins 

• Una plaça dedicada a un gran almirall 

• Els mercedaris 

• La casa d’un escriptor universal 

• La llotja, una creació catalana 

• Santa Maria del Mar i el fossar 

• Museu Picasso? 

• Una porta romana per acabar el viatge 
 

Finalització… 
Acabarem tornant a barcino. Els nostres viatgers en el temps, tornaran a casa, però a lèpoca 

en que s’inicià tot. Vols perdre’t aquest viatge de 16 segles? 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


