Un passeig pel Cementiri de Montjuïc
a càrrec de Mar Rovira

El Cementiri de Montjuïc, projectat i inaugurat l’any 1883, conserva un extens patrimoni artístic, cultural i històric que resta
desconegut pels mateixos ciutadans de Barcelona en tractar-se
d’un espai que no ha gaudit del costum de ser visitat com a l’espai d’història i de patrimoni que representa.
L’itinerari, doncs, pretén descobrir-lo a través d’un recorregut
amb breus aturades per la zona projectada per l’arquitecte municipal Leandre Albareda, que posaran èmfasi en algunes de les
sepultures i panteons més destacats del cementiri pel seu interès
artístic i històric, realitzades entre 1883 i 1915 per alguns dels millors escultors i arquitectes modernistes i que descobriran el paper predominant que tingué aquest recinte en la Barcelona de
finals del segle XIX i principis del segle XX.
Punts d’interès: El recorregut s’iniciarà a la sepultura de Luisa Denís i Santiago Rusiñol, ens aturarem davant dels sepulcres més singulars
(Sepulturas del catedràtic Francesc Farreras i Framis, del regidor Nicolau Juncosa) i dels panteons
burgesos que conformen el passeig de Gràcia del
cementiri (Panteó arc-cova Batlló i Batlló, Panteó
Amatller) i finalitzar{ al panteó de l’arquitecte del
cementiri, Leandre Albareda.

Observacions: Degut a la configuració del terreny, el recorregut pel
cementiri pot suposar problemes per a persones discapacitades amb
mobilitat reduïda

Punt de trobada: capella del cementiri (al costat d’Administració).
Com arribar-hi: Autobús 21 (origen: Paral·lel - parada: Cementiri de Montjuïc)
Datas: dissabtes 15 de febrer, 5 d’abril i 7 de juny de 2014
Hora: 10:30 h. (durada aproximada 1h., 15 min.). En finalitzar la ruta els assistents podran assistir a una visita
guiada gratuïta al Museu de les Carrosses
Idioma: català/castellà
Preus: socis de d’Emblecat, Ateneu 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’ Emblem{tica. Art i Societat
Més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com — www.emblecat.com
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