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Què és Camins d’Ateneus?

Camins d’Ateneus és un projecte de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que 
vol promoure el coneixement del territori 
català a través dels seus ateneus! El projecte 
organitza caminades localitzades en diferents 
barris o pobles, visitant els ateneus, antics 
ateneus, entitats associatives culturals o llocs 
d’interès relacionats amb aquests.

Aquest projecte el va començar la Delegació 
Territorial de Barcelona, ciutat on es troben 
un gran nombre dels ateneus federats a la 
FAC i on es van realitzar rutes per barris com 
Gràcia, Horta i Sant Andreu. Gràcies a la bona 
rebuda d’aquestes rutes, actualment aquest 
projecte es realitza a tota Catalunya!

Les rutes estan obertes a tota la ciutadania, 
tant a persones que siguin del barri o poble que 
es visita com d’altres llocs de l’entorn. Volem 
contribuir a donar a conèixer les entitats que 
tenim als pobles i ciutats de Catalunya, la seva 
finalitat, els seus projectes de transformació i 
com podem participar-hi!

L’activitat té un preu solidari de 5 € que es 
destina a un projecte social. En aquesta ocasió 
es tracta de la “Fundació Roure”. La Fundació 
Roure és una Fundació privada sense ànim de 
lucre. Acompanya a persones que es troben 
en situació de precarietat per tal que siguin 
el més autònomes possible i puguin portar a 
terme el seu projecte de vida.



MONESTIR 
DE SANT PERE 
DE LES PUELLES I 
FONT MODERNISTA 
Va ser un monestir benedictí femení fundat a l’actual 
plaça de Sant Pere.

Font modernista de ferro forjat, obra de Pere 
Falqués. Dissenyada l’any 1893 i inaugurada tres 
anys després substituint l’antiga font de pedra de 
l’any 1826.

PALAU ALÒS
És una casa senyorial que es troba al carrer de Sant 
Pere Més Baix núm. 55 de Barcelona cantonada amb 
el carrer d’en Mònec, davant de l’espai conegut 
com el “Forat de la Vergonya” L’origen de l’edifici 
probablement es remunta a l’edat mitjana, encara 
que l’estructura actual podria datar del segle xvi. 
Des de la seva rehabilitació el 
2011, el palau acull 
tres espais d’ús 
social. 

Passejada pels barris  
de Ciutat Vella:  
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el Gòtic. Visita-
rem 4 ateneus Sant Pere, Agrupació Cultural Folklòri-
ca, Reial Cercle Artístic i l’Ateneu de Barcelona. Ens 
endinsaren en els carres de la Barcelona antiga plena 
d’història i de bonics paratges.

Llocs d’interès per on passarem:

PALAU DE LA MÚSICA
Va ser projectat per l’arquitecte barceloní Lluís 
Domènech i Montaner, un dels màxims representants 
del modernisme català. 

L’edifici va ser encarregat per l’Orfeó Català, fundat 
el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives, perquè fos 
la seva seu. Va ser sufragat per industrials i financers 
catalans, il·lustrats i amants de la música, estament 
que seixanta anys abans ja havia finançat el teatre 
d’òpera i ballet Gran Teatre del Liceu. L’auditori va 
ser destinat a concerts de música coral, orquestral 
i instrumental, així com a interpretacions corals i 
de cantants. Actualment continua complint totes 

aquestes funcions, tant a l’àmbit de 
la música clàssica com 

el de la música 
moderna.

La ruta (1)



CASA DELS ENTREMESOS
És un equipament cultural de Barcelona gestionat per 
la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional 
de Barcelona Vella concebut com un centre cultural 
que acull, difon i promociona la cultura popular, 
especialment la barcelonina, en múltiples aspectes: 
imatgeria festiva, dansa, música, foc, construccions 
humanes, trabucaires i art popular. Tenen exposada 
pràcticament tota la imatgeria festiva de Ciutat Vella

FEDERACIÓ DE CORS CLAVÉ
És l’organització que representa el conjunt de 
societats corals fundades per Josep Anselm Clavé 
durant el segle xix per tal d’elevar la cultura dels 
obrers mitjançant la música i el cant.

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA
Treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i 
millorar la tasca de les entitats socioculturals 
d’arreu de Catalunya. Aquesta experiència ha estat 
ininterrompuda i s’ha anat adaptant a les necessitats 

canviants de les diferents 
etapes de la realitat 

social del nostre 
país.

Actualment agrupa al voltant de 180 associacions 
culturals a les quals ofereix el seu suport i 
assessorament en àmbits tant diversos com el 
jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de 
reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions 
informàtiques.

CATEDRAL DE LA SANTA CREU I SANTA EULÀLIA 
D’estil gòtic es va construir durant els segles xiii 
al xv al mateix lloc on hi havia hagut una catedral 
romànica, i encara abans una de paleocristiana. La 
façana, d’estil neogòtic, és moderna (segle xix). 
L’edifici és Bé d’Interès Cultural i, des del 2 de 
novembre de 1929, Monument Històric Artístic 
Nacional.

La catedral està dedicada a la Santa Creu, la seva 
advocació principal, i a santa Eulàlia, patrona de 
Barcelona, una jove verge que, d’acord amb la 
tradició cristiana, va sofrir el martiri durant l’època 
romana. La dedicació del temple a la Santa Creu, 
molt poc habitual, és una de les 
més antigues del món cristià i 
probablement es remunta 
a mitjan segle VII. La 
dedicació a santa Eulàlia 
es coneix des del 877, 
quan el bisbe Frodoí 
va localitzar les 
restes de la santa 
i les va traslladar 
solemnement a la 
catedral. 
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AQÜEDUCTE DE BARCELONA
Anomenat del Besòs o de Montcada, era la conducció 
que feia arribar l’aigua a la ciutat durant l’època 
romana. La seva construcció es pot ubicar al llarg del 
segle i, moment força contemporani a la fundació 
de la colònia. És difícil assenyalar amb seguretat 
quan deixa de funcionar, tot i que al segle iv, quan es 
construeix el nou recinte emmurallat de la colònia, 
els aqüeductes continuen funcionant, així com la 
distribució interna de l’aigua. Segurament és vers el 
segle ix-x, que l’aqüeducte deixa de funcionar i es 
comença a construir el Rec Comtal, fet que vindria 
donat per importants canvis organitzatius i socials. 
Així mateix el creixement extramurs de la ciutat la 
barriada (raval) al voltant de l’aqüeducte rebé el 
nom de Vilanova dels Arcs.
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Centre Sant Pere

Fundat l’any 1892, és avui un espai d’activitats 
socioculturals dirigides als seus socis i sòcies, 
als veïns i veïnes i a totes aquelles persones 
interessades en el desenvolupament i millora de 
l’entorn social del barri de St. Pere, Sta. Caterina i la 
Ribera. Vol ser un punt de trobada on puguin confluir 
diverses maneres de pensar i actuar que promoguin 
valors socials i 
generin activitats 
obertes i de 
convivència 
amb les que 
acomplir les 
motivacions 
personals i 
col·lectives.



Ateneu Barcelonès

 L’Ateneu Barcelonès és una associació que 
acompanya des de fa més de cent cinquanta anys 
la societat i la cultura catalanes amb la voluntat de 
ser un dels principals centres de debat intel·lectual. 
Els seus principals objectius són promoure 
l’autoformació cultural ciutadana, impulsar un diàleg 
obert, transversal i constructiu amb la societat civil, 
ser un centre de difusió de debats d’àmbit nacional 
i un nucli de creació per a promoure l’activitat 
intel·lectual col·lectiva.   

La seva seu, el Palau Savassona, bull d’activitat 
gràcies a una agenda cultural intensa i variada 
oberta a tota la ciutadania. L’Ateneu acull també, la 
Biblioteca civil privada més important de Catalunya, 
que té una de les col·leccions bibliogràfiques més 
valuoses del país. Està format per 
250.000 documents, 1.800 
títols de revistes, 20 
incunables, 50 
títols manuscrits 
i prop de 3.000 
obres de llibre 
antic.

Agrupació Folklòrica de Barcelona

És una entitat capdavantera del moviment 
sardanista, fundada a Barcelona el 1922 amb el 
nom d’Agrupació Sardanista de Barcelona, dedicada 
principalment al conreu i a la difusió de la sardana.

Reial Cercle Artístic

És una societat privada sense ànim de lucre 
declarada d’interès cultural, la finalitat de la qual és 
reunir persones que cultiven o tenen afecció a les 
belles arts i fomentar les activitats culturals. Disposa 
d’un fons de més de 700 obres entre les que es 
troben escultures de Josep Clarà i Enric Casanovas, 
i pintures i dibuixos d’autors com Marià Fortuny, 
Romà Ribera, Joan Vila Cinca o Lluís Masriera. També 
compta amb un arxiu format per més de 4.000 
documents i uns 1.000 epistolaris.



CAMINS D’ATENEUS farà aquest cop una passejada 
per Ciutat Vella de Barcelona. El districte el 
conformen quatre barris: Sant Pere, Santa Caterina i 
la Ribera, el Gòtic, la Barceloneta i el Raval.

Avui passarem pels carrers dels dos primers barris. 
Són carrers plens d’història i d’històries, espais que 
són el bressol de la Barcelona moderna. Uns carrers 
on es va defensar la ciutat de la invasió d’exercits 
foranis, on la classe treballadora la va omplir d’oficis 
i tallers que encara alguns resisteixen els temps 
actuals i que han deixat la seva empremta en el nom 
de molts carrers de tot Ciutat Vella.

Passarem per la plaça de Sant Pere de les Puel·les on 
hi ha el monestir i església. Puel·les, que és sinònim 
de donzelles, recorda la comunitat de religioses 
que allà hi havia. La consagració del temple del 
monestir data de l’any 945. El temple, tant en els 
esdeveniments de la Setmana Tràgica com durant 
la guerra civil fou saquejat i malmès com tantes 
d’altres esglésies.

Després de 
visitar el Pou 
de la Figuera i abans 
d’entrar al barri Gòtic 
trepitjarem el carrer de les Beates on es diu que 
en aquest carrer es celebrava una primerenca “Fira 
de Sant Ponç” i que comunica el carrer Sant Pere 
més Baix amb la plaça de les Beates. Passarem per 
la Casa dels Entremesos, un centre de producció, 
divulgació i prestació de serveis en relació a la 
cultura popular.

Acabarem la caminada a tocar de la Rambla gaudint 
tot el temps de les explicacions que els Ateneus 
visitat avui, ens hauran ofert.

Salvador Teis 
Centre Sant Pere

L’opinió experta

El Pou de la 
figuera

La Rambla

Monestir de 
les Puel·les



Amb la col·laboració de:Un projecte de:

Centre Sant Pere

C. Sant Pere Més Alt, 25.  
08003 Barcelona 
T. 932682509 
info@centresantpere.com

Agrupació Folklòrica de Barcelona

C. Pou de la figuera, 15, baixos 
08003 Barcelona 
T. 93 315 14 96 
info@acfbarcelona.cat

Centre Sant Pere

Pati Ateneu Barcelonès

Reial Cercle Artístic 

C. Arcs, 5. 
08002 Barcelona 
T. 933 187 866 
info@reialcercleartistic.cat

Ateneu Barcelonès

C. de la Canuda, 6 
08002 Barcelona 
T. 93 343 61 21 
info@ateneubcn.cat


