rutes culturals urbanes
Park Güell: el somni urbanístic fracassat de Gaudí
a càrrec de: Fàtima López
La ruta pel Park Güell t’oferirà una nova mirada d’un dels conjunts més destacats i visitats per turistes d’arreu del món del genial arquitecte Antoni Gaudí.
Des del 1922 l’Ajuntament de Barcelona el va convertir en parc públic però la idea del promotor, el
comte Eusebi Güell i de l’arquitecte Antoni Gaudí era molt diferent: una ciutat-jardí com a zona residencial d’habitatges unifamiliars.
Aquest itinerari cultural per a tots els públics et permetrà conèixer i entendre la idea original de Gaudí
i quins són els motius que varen fer del Park Güell el seu somni urbanístic fracassat.
Punts destacats de la ruta:
1. Els dos pavellons de l’entrada. Es
tractaven de l’edifici per a l’administració i
l’habitatge del conserge, actualment llibreria i centre d’interpretació.
2. Escalinata. En el centre d’aquestes dues escales hi ha la font d’aigua amb el conegut drac de trencadís amb ceràmica esmaltada.
3. Sala de columnes. El sostre és excepcional amb trencadís blanc i medallons de
color realitzats per Jujol. A la part superior
trobarem la plaça dels bancs.
4. Casa-Museu Gaudí. La casa on va viure Gaudí és obra de Francesc Berenguer, però el disseny del
projecte és del propi Gaudí. Avui en dia és un museu on es conserven mobles realitzats per Gaudí per
a altres cases i objectes personals.
Punt de trobada: C/Olot, 14 (davant de l’entrada principal del Park Güell). S’hi pot arribar amb metro L3 Vallcarca (després seguir les indicacions) i bus 24-31-32-74-92- Bus del barri 112 i Bus turístic
línia vermella.
Dia: diumenge 21 d’abril Hora: 11 h.
Idioma: català/castellà
Duració: 1:30h.
Preus: Atrápalo 11 euros; persones jubilades 8 euros; socis d’Emblecat, Foment Martinenc, FEHC,
Associació per a l'Estudi del Moble i acompanyant 5 euros; menors de 14 anys acompanyats dels pares gratuït.
Organitza: Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat

més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com
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