ELS SECRETS DEL BARRI
5è Congrés de Joves Investigadors – 16 de maig CosmoCaixa
Aquest projecte ha estat realitzat de manera conjunta entre els
alumnes de les escoles Virolai i Reina Elisenda.
Al llarg del mateix hem parlat sobre la nostra ciutat i hem
esbrinat si els barcelonins gaudim d'ella tant com la gent de
fora. Hem vist quina és l’opinió dels nostres familiars i amics i
hem buscat la manera de promoure entre ells els tresors
amagats als barris de les dues escoles.

Barcelona i el turisme
Tothom sap que Barcelona és una de les ciutats més visitades
d'Europa i, segurament, del món. Només cal passar per davant
de la Sagrada Família o de l'Hospital de Sant Pau per veure el
mar de gent que fa cues i cues per a visitar-los. Però... sabeu
quins són realment els llocs més visitats de la ciutat? I us
imagineu què tenen en comú?
Una vegada recollits els nostres
resultats veiem que són molt
diferent als de l’Ajuntament.
Tot i que segons l’Ajuntament el
lloc més visitat sigui la Sagrada
Família, en el nostre cas és el
Parc Güell. En canvi, el
Zoològic està en segon lloc i el
Parc Güell en primer.
Segons la nostra enquesta, el
tercer lloc més visitat és el
Poble Espanyol, quan per a
l’Ajuntament és el Museu del
Barça... (Biel)

Investiguem!
La ciutat de Barcelona està molt lligada al turisme i les nostres
escoles, situades al voltant del Park Güell, també. Però, és
aquest l’únic monument modernista que tenim a prop? Anem a la
recerca de modernisme!

Una guia per les famílies i amics
Sota el nom “Els secrets del barri”, cada grup ha dissenyat una
ruta modernista pels voltants de la seva escola. Amb deu
parades, el recorregut mostra edificis força desconeguts per a la
majoria de nosaltres que contenen elements modernistes.

Hi ha cinc motius pels quals la gent no visita
aquests monuments. El motiu que més gent
ha triat és “perquè no té temps”, en canvi el
menys triat és “perquè no ho coneixia!”, ja
que gairebé tota la gent a la qual vam
preguntar era de Barcelona. El segon motiu
més votat és “perquè hi ha massa gent i
perquè venen un munt de turistes”. A més, hi
ha gent que diu que “no hi té interès” perquè,
per exemple, hi ha gent a qui no li agrada el
futbol, així no anirà al Museu del Barça. Per
últim, també hi ha gent que pensa que
l’entrada és massa cara i llavors no hi va.
(Leyre)

Què és el modernisme?
Ser de Barcelona i no haver sentit parlar mai del modernisme és
gairebé impossible però, sabem realment què és?
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Les rutes s’han plasmat en un díptic. Cada parada proposada
inclou un codi QR que enllaça a un site amb un àudio explicatiu
de l’edifici i un recull d’informació.
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