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Dissabte, 19 de maig de 2018

Dissabte cultural:
Jardins del Palau de Pedralbes i Pavellons Güell
a Barcelona
En primavera dona gust visitar jardins i aquesta vegada us proposem visitar els
del Palau de Pedralbes, amb el complement d’una visita als Pavellons Güell a tocar del
Palau.

Els jardins del Palau de Pedralbes
Fins el 1875, la residència dels reis quan
visitaven Barcelona era l’edifici situat al
Pla de Palau, que es va cremar el dia de
Nadal d’aquell any. El 1921 l’alcalde de la
ciutat, Joan Antoni Güell, va promoure la
construcció d’una nova residència reial
en una finca propietat de la família, on hi
havia ja un palau que va ser rehabilitat.
Va ser lliurada a Alfons XIII l’any 1926.
Amb la proclamació de la II República
l’any 1931 l’estat va fer donació del
palau a la ciutat. Des del 2004 pertany a
la Generalitat de Catalunya. Els jardins
són obra de l’arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí i s’hi poden trobar cedres de
l’Himàlaia, de l’Atles, japonesos i d’encens; til·lers, coníferes, llorers, boixos,
buguenvíl·lees, heures,... Tot plegat acompanyat de nombroses obres d’art, incloses
dues d’Antoni Gaudí i una d’Enric Miralles i Benedetta Tagliabue.

Els Pavellons Güell
Els Pavellons Güell són una sèrie
d’edificacions situades al barri de
Pedralbes,
a
Barcelona,
obra
de
l’arquitecte modernista català Antoni
Gaudí, construïts entre 1884 i 1887. Els
pavellons consten de cavallerissa, picador
i porteria: la cavallerissa és de base
rectangular, coberta amb volta tabicada
amb forma de catenària; el picador és de
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base quadrada, amb una cúpula de perfil hiperboloïdal, rematada per un templet; la
porteria consta de tres petites edificacions, la central de planta poligonal i cúpula
hiperbòlica, i altres dues més petites de planta cúbica. Les tres estan rematades per
uns ventiladors en forma de xemeneies, recobertes de ceràmica. L'obra està
realitzada amb maó vist de diverses tonalitats entre el vermell i el groc, i recoberta de
cristall de colors; en certes seccions utilitzà també blocs prefabricats de ciment.

PROGRAMA I INSTRUCCIONS
9 h 45

Trobada davant l’entrada del Palau de Pedralbes, a l’avinguda Diagonal,
686 de Barcelona.
Per arribar-hi:
Metro: L3, estació Palau Reial.
Bus: 7, 63, H6.
Tram: T1, T2, T3, Parada Palau Reial.

10 h

Inici de la visita guiada als jardins del Palau. En acabar, desplaçament a
peu fins els Pavellons Güell, a l’avinguda de Pedralbes, 7.

12 h

Visita guiada a l’edifici de les Cavallerisses, el del Picador i el jardí de
l’antiga Finca Güell, obra d’Antoni Gaudí. Podrem veure també màquines i
estris de construcció de l’època, destacant una espectacular grua utilitzada
en la construcció de la Pedrera, i el documental Modernisme i Societat
sobre el moviment artístic del Modernisme i la seva relació amb la societat
de final del segle XIX.

PREU DE LA SORTIDA
Preu únic per persona: 5 €
CAL FER LA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA
INSCRIPCIÓ LIMITADA A 25 PERSONES
COM MÉS AVIAT MILLOR I NO MÉS TARD DE L’11 DE MAIG
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus
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