Rutes alternatives
Conferències, fires, festivals... la ciutat bull durant tot l’any amb propostes que congreguen
professionals de moltes disciplines que visiten la ciutat per un interval de dies curt. Per
gaudir de Barcelona en poques hores, us transmetem un seguit de propostes top ten que
satisfaran les expectatives dels qui vénen a la recerca d’art, disseny, música i una cultura
urbana alternativa.

Ruta d'un dia

Mar i muntanya. Aquests són els dos signes distintius de Barcelona, per això la millor
opció per passar un sol dia a la ciutat és descobrir-los tots dos. La muntanya de
Montjuïc, amb el MNAC al fons, ens donarà una magnífica vista de la ciutat per
començar la jornada. Després de passejar pels voltants, i visitar el Castell de Montjuïc o
la Fundació Miró, un bon comiat a aquesta part de la ciutat és fer una visita al
CaixaForum, amb exposicions gratuïtes de fotografia, art i multimèdia, que molt sovint
s’acompanyen de cicles i conferències. La parada següent és la Barceloneta, per gaudir
del mar i d'un dels barris més antics de la ciutat. Podeu menjar una tapa al mític Jaika,
lloc de reunió que freqüenten els moderns després d’una nit de festa. Després d’aquest
descans merescut i d'una passejada vora el mar, arriba el moment d’endinsar-se al barri
del Born, on es concentren botigues, museus i bars dissenyats amb un gust especial,
que respecten l'autenticitat de l'arquitectura original amb un afegit de modernitat. L’edifici
gòtic on es troba el Museu Picasso us endinsarà en aquesta època tan important a la
ciutat. Els palaus originals daten dels segles XIII i XIV i estan disposats al voltant d’un
pati. Després d'una mica d’història, podeu fer una ullada a la botiga Lobby, una de les
més destacades a la ciutat quan parlem de disseny d’alt nivell amb productes que
inclouen moda, complements, cosmètica, perfums i objectes curiosos. Tenen llibres
Taschen i la col·lecció "Diesel Gold". Per acabar la jornada podeu sopar en un restaurant
curiós on heu d’anar ben d’hora perquè sempre hi ha cua: La Paradeta. Només
travessar la porta veureu una mostra de peix i marisc que podeu demanar a pes, com si
estiguéssiu al mercat. Mai un restaurant no havia demostrat de manera tan evident la
frescor dels seus productes, és d’agrair. Al Born hi ha molts bars per prendre la darrera
copa, però us recomanem que tasteu un dels còctels del Rouge Bar.

MNAC. Parc de Montjuïc. 936 220 376. www.mnac.cat.
Castell de Montjuïc. Carretera de Montjuïc, 66. 932 564 445.
Fundació Miró. Parc de Montjuïc, s/n. 934 439 470. www.fundaciomiro-bcn.org.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 68. 934 768 600. www.lacaixa.es/obrasocial
Museu Picasso. Montcada, 15-23. 932 563 000. www.museupicasso.bcn.cat
Lobby. Ribera, 5. 933 193 855. www.lobby-bcn.com.
La Paradeta. Plaça Comercial, 7. 932 681 939.
Rouge Bar. Plaça Comercial, 2. 932 684 514.

