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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. 
 

"Ferran I d’Antequera, 
escollit en el Compromís de Casp, 
iniciarà la nissaga dels Trastàmara. Alfons IV el Magnànim, el seu successor, conquerirà Nàpols i 
iniciarà una època d’esplendor a la Corona Catalanoaragonesa en les arts i les ciències. En Juan 
II però, serà el detonant d’un moment clau en la nostra història: la guerra civil que assolà 
Catalunya del 1462 al 1472. Anys després el seu hereu, en Ferran II el Catòlic, és convertirà en el 

sobirà més gran de l’època, 
iniciant noves expansions amb la 
conquesta de Granada, el redreç 
de Catalunya i la conquesta del 
Nou Món, gesta realitzada pels 
catalans. Carles I, coneixerà a 
Barcelona la notícia del seu 
nomenament com a Emperador del 
Sacre Imperi Romà i la ciutat es 
convertirà en l’epicentre de la 
política internacional." 
 

Aquesta es la darrera 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 

apostar per la cultura i la ciència 

alguns, i per la conquesta de 

l’Atlàntic altres; pels qui van haver 

de lluitar pel país i també dels qui 

crearen conflictes interns; pels qui 

visqueren alguns dels episodis més 

trascndents de la humanitat i pels 

homes que els feren possible. 

Compartirem estona amb Ferran I, 

Alfons IV, Joan II, Ferran II i 

Carles I l’Emperador. Al igual que 

en les anteriors rutes, començarem 

aquest darrer viatge en l’antiga 

Barcino, per viatjar en el temps i 

compartir els moments més brillants de la nostra història, per acabar finalment, en una cruïlla de 

camins! 

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 de les més importants muralles 

de tot l’imperi romà. Des d’aquest 

lloc, començarem el nostre viatge 

en l’espai i el temps per conèixer 

els fets i personatges d’una gran 

història. Al llarg però d’aquest 

camí, els segles correran sota els 

nostres peus, fins arribar al moment 

en que el Comte de Barcelona 

Carles I, es convertirà en el gran 

Emperador del Sacre Imperi Romà. 

 

 En aquesta ruta passejarem 

per llocs tan especials com: 



 

• Des del portal romà 

• La capella d’en Marcús 

• Un munt de palaus 

• El born més comercial 

• La moneda catalana 

• Un convent perdut en la ciutat 

• ...i un convent que ja no es convent! 

• La font de la nostra memòria 

• Un palau de lèpoca imperial 

• Una cruïlla de camins 
 

Finalització… 
Aquest cop, el final del nostre viatge serà en una cruïlla de camins: El dels nostres inicis, el 

de la nostra època més gloriosa, i el del que s’inicià allà el s.XVI i que perdura fins avui.Quin 

haurem de seguir?, estarem preparats? 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


