
Diàlegs,  
arquitectura  

i natura

Park Güell

Octubre - 
desembre 

 2019

La ciutat i el Park
Jujol i Gaudí. De la finca de 
Sansalvador al Park Güell
19 d’octubre, d’11 a 13.30 h
A càrrec del Taller d’Història de 
Gràcia.  
Un itinerari de la Finca de Sansal-
vador al Park Güell que permet 
conèixer dos projectes d’habitat-
ge d’inicis al segle xx destinats 
a la burgesia i realitzats per dos 
destacats arquitectes del mo-
ment Josep Maria Jujol i Antoni 
Gaudí, respectivament. Analitza-
rem l’abast d’ambdues propostes 
i com es vann materialitzar.
Inici: Finca de Sansalvador (pg. de 
la Mare de Déu del Coll, 79). Final: 
Park Güell

La primera balconada de 
Barcelona. El creixement de 
la ciutat vist des dels Tres 
Turons
19 d’octubre i 16 de novembre,  
de 10 a 13 h
Itinerari que mostra com els 
episodis successius de la història 
de la ciutat han deixat empremta 
en la primera balconada munta-
nyosa, la dels Tres Turons, des del 
Carmel a Vallcarca passant pel 
Park Güell. El recorregut permet 
gaudir d’una de les millors vistes 
sobre la ciutat.
Inici: MUHBA Turó de la Rovira. 
Final: Vallcarca

Barcelona 1902: urbanitzar 
la muntanya pelada 
3 de novembre, de 10.30 a 12.30 h
Itinerari pel Park Güell que ex-
plica el procés de construcció i 
formalització del parc. La ruta 
envolta el recinte monumental 
del Park Güell però no hi entra.
MUHBA Casa del Guarda del Park 
Güell, c. Olot, s/n

La Barcelona dels López,  
els Güell i Gaudí
10 de novembre, de 10 a 12 h 
A càrrec de Xavier González 
Toran.  
Un recorregut per Ciutat Vella 
per contemplar la petjada que hi 
van deixar els López i els Güell, 
emparentats a partir del matri-
moni d’Isabel López i Bru amb 
l’industrial Eusebi Güell i Baci-
galupi, l’amic i client de confiança 
d’Antoni Gaudí.
Inici: pl. d’Antonio López. Final: 
Palau Güell, c. Nou de la Rambla

Gràcia 1900. L’aparador 
burgès d’un barri obrer
8 de desembre, de 10.30 a 
13.30 h
Itinerari que comença al barri de 
la Salut, un indret d’esbarjo per 
a les classes treballadores i un 
dels territoris escollits per les 
elits barcelonines per construir-hi 
la segona residència en el tom-
bant del segle xx, i avança pels 
carrers de l’antiga vila de Gràcia, 
on encara avui podem admirar 
les grans cases de l’època i on 
trobem traces dels conflictes i les 
contradiccions característics de la 
metròpoli moderna.
Inici: porta del Carmel del Park 
Güell. Final: Jardinets de Gràcia

El Park Güell i Barcelona
15 de desembre, de 9 a 11 h
Visita a la Casa del Guarda i 
itinerari que ressegueix el procés 
de construcció i formalització del 
Park Güell i la seva relació amb la 
ciutat de Barcelona. 
MUHBA Casa del Guarda del Park 
Güell, c. Olot, s/n
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Diàlegs al Park
La mirada matemàtica al 
Patrimoni: el cas del Park 
Güell 
7 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Teresa Ticó.  
Rere l’aparença atzarosa del 
conjunt de formes ondulants i 
orgàniques que conformen el Park 
Güell, s’amaga el rigorós càlcul 
matemàtic que Antoni Gaudí 
aplicà en la seva composició.

El Park Güell: ecologia versus 
gaudi ciutadà 
21 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Josep Maria Llorach i 
Joan Manel Riera.  
El verd urbà afavoreix la biodiver-
sitat, és l’hàbitat de nombroses 
espècies vegetals i animals, apor-
ta oxigen, absorbeix contaminants 
i és escenari d’activitats de lleure 
de la ciutadania que contrubuei-
xen a la millora de la seva salut.

L’ús ciutadà del Park Güell  
a través de la fotografia 
4 de novembre, a les 18.30 h 
A càrrec de Marta Delclòs. 
Un recorregut visual a partir de 
fotografies d’arxius i d’àlbums 
familiars. Un primer pas cap a la 

construcció d’una altra imatge del 
Park a partir del seus usos socials, 
politics i culturals.

El Park Güell i els seus 
orígens, 1894-1926 
Data per determinar, consulteu 
el web. 
Presentació del llibre de Mireia 
Freixa i Mar Léniz, que recull el 
resultat de la recerca realitzada 
els darrers anys.

Park Güell i metrópoli: 
mirades creuades
28 de novembre, de 16.30 a 20.30 h 
Un seminari sobre el projecte del 
Park Güell de Gaudí, on es visu-
alitza un exercici molt ambiciós i 
interessant de confluència entre 
natura i arquitectura i ciutat, que 
comporta un delicat diàleg entre 
idees, necessitats, formes i pro-
cessos. Es presentaran algunes de 
les mirades que construeixen una 
nova visió sobre el Park que ha de 
permetre investir-li de nous valors 
patrimonials. Coordinació científi-
ca: Albert Cuchí.

La natura i el Park
Matinal d’albirament d’ocells 
al Park Güell
5 d’octubre, en motiu del Dia 
Mundial dels Ocells, i 23 de 
novembre, de 9 a 11 h
A càrrec de Pere Alzina.  
A la tardor bona part dels ocells 
que enriqueixen el nostre cel 
marxen cap a l’Àfrica (orenetes, 
abellerols, puputs, etc.) i, d’altra 
banda, n’arriben d’altres (pinsans, 
tords, lluers, etc.) que fugen de 
la neu i del glaç del centre i nord 
d’Europa. Una passejada pels 
diferents hàbitats del Park.
Punt d’inici: Mirador Virolai-Joan 
Sales. Final: Plaça de la Natura del 
Park Güell

Passejada botànica i 
fotogràfica pel Park Güell 
5 d’octubre i 23 de novembre, 
d’11.30 a 13.30 h
A càrrec de Josep Maria Llorach. 
Un recorregut pel Park, apro-
pant-nos a aquelles plantes que 
més ens cridin l’atenció, aprenent 
a conèixer les seves particularitats 
i intentant plasmar-les en les 
nostres fotografies.
Inici: punt d’accés de l’av. del 
Santuari de Sant Josep de la Mun-
tanya. Final: Plaça de la Natura del 
Park Güell

El Park Güell, entre cultura i 
natura 
20 d’octubre i 1 de desembre,  
d’11 a 13 h 
A càrrec d’Oriol Porcel.  
Itinerari paisatgístic que vol explicar 
què hi fa el Park Güell al vessant 
de la Muntanya Pelada mirant cap 
a l’Eixample, com s’adapta al seu 
entorn i es proposa com una con-
tinuïtat que difumina el pas de la 
natura vers la ciutat… o a la inversa!
Inici: Mirador de Joan Sales. Final: 
pl. de la Natura del Park Güell

El Park Güell: l’arquitectura 
feta natura 
20 d’octubre i 1 de desembre, 
d’11 a 13 h
A càrrec de David Gimeno.  
Passejada per conèixer la diversi-
tat botànica i faunística del Park 
Güell, entendre l’experiència 
naturalista de Gaudí, la interpre-
tació que en feia en la seva obra i 
com la natura va definir les formes 
i colors de la seva arquitectura. 
Inici: accés de l’av. Coll del Portell. 
Final: Plaça de la Natura del Park 
Güell

Aquestes activitats es fan amb la 
col·laboració l’Aula Ambiental Bosc 
Turull.

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de B:SM i són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia a través del web del MUHBA. Places limitades.

MUHBA Casa del Guarda


