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LA PETITA BOTIGA DE L’ÀVIA
Especial escoles, instituts i entitats de lleure infantil i juvenil

La  PETITA BOTIGA DE L’ÀVIA és una adaptació del projecte de rutes teatralitzades pel

comerç antic VIATGE A LA BOTIGA DE L’ÀVIA, que es va iniciar el 2019.

El projecte ha obtingut dos PREMIS A LA INNOVACIÓ atorgats pel Districte Sants Montjuïc

(Ajuntament de Barcelona) i pel Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya).

El projecte forma part del programa ESCENA HISTÒRICA, creat i dirigit per ARTIXOC.
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https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/els-guanyadors-i-guanyadores-dels-premis-sants-montjuic-2020-son_1068197
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/civisme_i_valors/premiscivisme/04_guardonats/premiinnovacio/
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Les visites del VIATGE A LA BOTIGA DE L’ÀVIA s’organitzen en dues rutes principals:

1. Hostafrancs  –  Sants,  amb

ambientació  i  personatges  del

Modernisme,  basada  en  un

recorregut  pels  eixos  comercials

Carrer  de Sants  i  Creucoberta,  i  els

carrers  i  les  places  propers.  També

inclou el Mercat d’Hostafrancs.

2. Sants – Les Corts, amb ambientació i

personatges  dels  «feliços»  anys  20,

basada  en  la  visita  al  Mercat  de

Sants,  els  carrers  del  voltant  del

mercat,   el  carrer de Sants (entre el

mercat i la plaça de Sants), i algunes

de  les  principals  botigues  de  l’eix

comercial Sants – Les Corts.

A part dels mercats, es visiten algunes de les botigues amb major rellevància històrica, que

reflecteixen l’evolució històrica dels barris i que en són representatives.

També es recorden aquells comerços desapareguts destacats per la seva història, per la

seva rellevància i/o per la seva singularitat.

I també s’explica la història i l’evolució de carrers, places i altres localitzacions significatives

dels barris, com la Via Augusta, la riera de Magòria, les grans fàbriques del s. XIX i principis

del XX, l’evolució dels transports o el Canal de la Infanta.
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La  PETITA BOTIGA DE L’ÀVIA és  una adaptació de caràcter  interdisciplinari  d’aquestes

visites  per a grups escolars i altres grups infantils i juvenils de lleure (des dels 3 als 16 anys).

L’adaptació  comprèn  diversos  aspectes  i  s’enfoca

especialment  en  el  caràcter  didàctic  i  cultural  del

projecte original, amb una divisió en 4 formats bàsics,

segons  les  edats,  i  amb  variacions  segons  les

necessitats educatives de cada grup i de cada centre.

Recordem que també poden participar  caus,  esplais  i  altres centres i  entitats  de lleure

infantil i juvenil.

Els participants aprenen, entre d’altres, sobre:

• Com era la Barcelona dels segles XIX i XX. Amb mencions al passat anterior de la

ciutat, fins a l’època dels ibers.

• Esdeveniments que van marcar la vida de les persones fruit de les diferències entre

classes socials.

• El paper de la dona en el dia a dia.

• El treball, les fàbriques i els oficis a la ciutat.

• L’artesania i  tot allò que encara es conserva

dins del món del comerç actual.

• La història del transport.

• Alimentació  saludable  i  la  importància  dels

mercats.

• La burgesia i l’urbanisme als barris.

Les visites inclouen tast de productes, i l’oportunitat de conèixer i parlar amb els actuals

propietaris de comerços amb una llarga història familiar.
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La  PETITA  BOTIGA  DE  L’ÀVIA és  també  una  activitat  que  vol  fomentar  un  millor

coneixement del patrimoni comercial de la ciutat, i l’interès en la conservació del comerç de

proximitat i amb caràcter.

Els  grups  participants  han  de  comptar  amb  la

presència  d’un  o  més  responsables  del  centre

educatiu  o  entitat  de  lleure.  El  nombre  de

participants recomanat  és d’entre 15 a 25.

L’adaptació  de  les  visites  segons  les  necessitats  lectives  dels  centres  es  realitza  en

col·laboració amb l’equip d’Artixoc. També disposem d’alguns materials didàctics temàtics i

se’n poden crear de nous si s’escau. 

PREUS (grups de 20 a 25 participants):

1 visita (1 únic grup) 10€ per participant 

A partir de 2 visites / grups 8,5€ per participant

 Aquesta tardor disposem també de preus especials

i  visites  subvencionades.  Per  a  més  informació

consulteu-nos.

ARTIXOC
C/ Moianès, 12-14, entrsl. 3a, esc.esq.

08014, Barcelona
Tels. +34 932 964 100
       +34 667 538 134

WhatsApp: +34
artixoc@gmail.com

escenahistorica@escenahistorica.cat
escenahistorica.cat/viatgealabotigadelavia

escenahistorica.cat/petita-botiga
artixoc.org

i a les xarxes socials: @artixoc @escenahistorica
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