DIJOUS, 24 d’octubre de 2013
TROBADA DELS ENTRAMUNTANATS A BARCELONA

Visita al Centre Cultural El Born i les ruïnes de 1714
Aquestes ruïnes corresponen a la ciutat vençuda el
1714, després del setge a què la van sotmetre les
tropes de Felip V. En decidir que allà s'hi construiria
la ciutadella militar que vigilaria la ciutat, es va
obligar els veïns de la zona a enderrocar ells
mateixos els seus habitatges.
Quan es va trobar aquest parc arqueològic de grans
dimensions, potser el més gran d'Europa dins d'una
ciutat, es va decidir, després de moltes polèmiques,
salvar-ne les restes i traslladar la biblioteca a un
El Mercat del Born i les ruïnes de la altre lloc.
Barcelona vençuda del 1714 és la visita que L'estat de conservació d'aquests edificis és
us proposem per al 24 d'octubre. Els excepcional, i s'hi poden identificar els usos de la
Entramuntanats ens hem autodonat la missió major part dels espais: dos carrers, el rec comtal, el
de difondre l'esperit empordanès, però sense "pont de la carnisseria" i la plaça del mercat. També
perdre en cap moment de vista l'actualitat. I si hi ha una ferreria, amb les quadres per als cavalls
en aquests moments és d'actualitat una zona dels comerciants a la part posterior o cases de
de la ciutat que ens acull en el nostre "exili" és pescadors.
el Centre Cultural El Born.
Entrem en la temporada en què arribarem al
nostre vintè aniversari i tindrem molts motius
per celebrar-ho, però per començar hem ATENCIÓ: cal dur calçat còmode, apropiat per
pensat que estarà bé passejar pel Born i trepitjar i moure's per un terreny irregular. La visita
reviure'n la història. El Mercat del Born, situat al jaciment no està recomanada a les persones amb
al barri de la Ribera, a Barcelona, és un dels mobilitat reduïda ni amb dificultats de visió.
exemples més importants de l'arquitectura del
ferro. Construït el 1876, és un projecte del
mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre. Al
febrer del 2002, quan s'hi feien les obres per
instal·lar-hi la Biblioteca Provincial de
Barcelona, van aparèixer les ruïnes de la ciutat
medieval i moderna.

DATA:
Dijous 24 d’octubre de 2013
HORA: 17:30 (Primer veurem les exposicions i després baixarem per grups al jaciment per fer la vista guiada)
LLOC:
El Born Centre Cultural
ADREÇA: Plaça Comercial 12 , Barcelona -08003 Metro L4 Jaume I i Barceloneta; Metro L1 Arc de Trionf.
PREUS: Preu Socis: 5 €; Preu no-soci: 8 €
Confirmacions d'assistència: e-mail: info@entramuntanats.org o bé Telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)
•
•

Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
Després de la visita es podrà menjar alguna coseta a la Cafeteria del Born (Espai gastronòmic – El Born Centre Cultural). No està
inclòs en el preu de la visita

