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ITÀLIA 
 

És probable que aquest sigui el teu primer viatge a Itàlia o que 
ja hagis visitat aquest país altres vegades. Tant en un cas com en 
l'altre, aquest llibre-dossier pretén que t'acostis a Itàlia amb l'ànim de 
conèixer una altra terra, una altra llengua, altres costums; en 
definitiva, una altra cultura que en molts casos serà bastant diferent a 
la teva pròpia. 
 
 

Itàlia és un Estat europeu situat a la península Itàlica i que inclou les dues illes més 
grans de la mar Mediterrània, Sicília i Sardenya. Itàlia limita al nord amb França, Suïssa, 
Àustria i Eslovènia.  
 

Situada al cor de l'antic Imperi Romà, està plena de tresors que constitueixen la 
història de la civilització occidental. 
 

La cultura i la tradició artística d’Itàlia va tenir un enorme impacte en l'art i la cultura 
d'altres països d'Europa. Gairebé tothom sap els noms tals com Leonardo da Vinci, Miguel 
Ángel i Botticelli. Les seves obres, sovint ni tan sols associat als seus autors, van entrar 
en el cànon d'art permanent: "Mona Lisa", la Pietat o la Capella Sextina.  
 

Florència, Roma, Venècia  són algunes de les ciutats a les que molts europeus 
acudeixen per a conèixer les seves arrels culturals. 
 

Itàlia es considerada com l’origen de la música i l'art durant molts segles. I no 
només la música vocal (l'òpera), sinó també nombroses espècies de la música 
instrumental Tenen el seu origen al país de la pizza. Al segle XVII i XVIII, la majoria dels 
músics d’ofici - especialment empleats en els tribunals dels rics - eren d'Itàlia. Igual que 
avui en dia és l’anglès, en aquell moment, a tot Europa, es cantava majoritàriament en 
italià. 
 

Escriptors famosos inclouen italià Petrarca, Boccaccio, Dante, Torquato Tasso, 
Gabriele D'Annunzio, Italo Calvino, Umberto Eco. 
 
En el nostre viatge coneixerem tres regions d’Itàlia: 
 

� El Vèneto  és una regió nord-oriental d'Itàlia (Venècia, Verona; Modena) 
� La Toscana  és una de les regions més importants pel seu patrimoni artístic, 

històric, econòmic, cultural i paisatgístic (Florència, Pisa, Siena). 
� El Laci  (en italià Lazio) és una regió de la Itàlia central (Roma).  

 
Bon viatge!!!! 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (15_Viatge_Italia_S4_dossier) pot quedar obsolet una vegada imprès (27-maig-15) Pàgina 
4 de 40 

 

 

MITJANS DE TRANSPORT 
 

Bus Vilà Betriu  
 
Dilluns, 1 de juny 
 
18:30h Sortida des de estació d’autobusos. 
 
Dimarts, 9 de juny 
 
Hora aproximada de sortida des de el port de Barcelona a les 18.15 h 
Hora aproximada de arribada a la Seu d’Urgell 21h 

 
 
 

     Ferry Grimaldi Lines  
 
Dilluns, 8 juny 
 
 22.15h: Sortida de Civitavecchia  amb destí  Barcelona.    
               Arribada l’endemà a les 18.00h. 
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ALLOTJAMENTS 
 
 

 

 

 
Venècia ( Lido di Jesolo): 
 
Hotel Alla rotonda 
Piazza Nember, 28 
30017 Jesolo Lido (VE) 
Tno +39-0421-971987 

 
Florència (Montecatini): 
 
Via  Cavour, 20 
51016 Montecatini Terme ( PT) 
Tno +39 0572 773234  

  

 

 

 
Roma 
 
CAMPING VILLAGE ROMA  
Via Aurelia, 831 (km 8,2) –  
00 165 (ROMA) | Tel. +39 06 6623018.-  
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1ra PART: EL VÈNETO 

 

DILLUNS, 1 DE JUNY DE 2015 

SEU D’URGELL - VERONA 
HORA ACTIVITAT 
18.30h Sortida de l’estació d’autobusos 
 Nit de ruta al bus 
 SOPAR NO INCLÒS 
 

DIMARTS, 2 DE JUNY DE 2015 

VERONA - LIDO DI JESOLO (VENÈCIA) 
HORA ACTIVITAT 
 ESMORZAR NO INCLÒS 
12’00 Visita Verona: casa Romeo i Julieta 
 DINAR NO INCLÒS 
19.00 Arribada a Lido 
 Allotjament Hotel ALLA ROTONDA  
 Sopar a l’hotel 
 

DIMECRES, 3 DE JUNY DE 2015 

LIDO- VENÈCIA-LIDO 
HORA ACTIVITAT 
07’30 Esmorzar a l’hotel 
09’00 Sortida cap a Punta Sabioni per agafar el vapporetto que ens portarà a 

Venècia 
10’00 Vaporetto 
 Visita guiada de 2h per Venècia 
 DINAR NO INCLOS 
19.00 Vaporetto i tornada a Lido 
20’00 Sopar a l’hotel  
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Verona 
 

Ubicada al nord d'Itàlia, a la regió del Veneto, 
aquesta elegant ciutat, acull tan història  com 
paisatges de somni. Travessada pel riu Adige, 
ofereix baixos turons, muntanyes i planes i, cap 
a l’oest, aixopluga el llac italià més gran: el 
Garda, on el clima  
i la vegetació són mediterranis. 
 
Verona és per excel·lència la ciutat dels 
enamorats on transcorre la història de Julieta i 
Romeo. Aquí els viatgers poden recórrer la 
casa dels Capuletos i sumar missatges d'amor 

als centenars que ja s'han deixat al balcó de Julieta. Per descomptat, tampoc falta la seva 
tomba (al monestir San Francesco al cors) ni la casa de 
Romeu.  
 
A part de la història de Julieta i Romeo Verona es un lloc 
interessant per recordar dades històriques. Només cal citar 
alguns antecedents per despertar la curiositat turística: allà 
va residir Pipí, fill de Carlemany; durant l'Edat d'Or, amb el 
senyoriu dels Scaligeri, edificis magnífics i l'art i la cultura 
van inundar la regió i van atraure a artistes i poetes com 
Dant Alighieri, Petrarca i Giotto. En arribar Napoleó, Verona 
es va convertir en escenari de nombroses batalles. 
Després de ser un fort militar de l'imperi austríac, el 1866 
es va convertir en una ciutat pertanyent al Regne d'Itàlia. 
 
La font de La Madonna Verona (1368), La Arena, el Ponte 
Pietra, el Domus Mercatoru, el Palazzo Maffei (1668), la 
Piazza dei Signori ... moltíssimes són les estàtues, frisos, frescos, portes, inscripcions, 
finestres medievals i fonts que es conserven a Verona. Però, amb tantes petjades del 
passat per contemplar, no oblidis visitar el centre comercial, la peatonal Via Giuseppe 
Mazzini, on es troben luxoses botigues com les de Gucci, Prada, Etro, Louis Vuitton i 
Versace. 
 

El gran anfiteatre,  un dels més grans del món romà,  la 
Arena de Verona  té 139 metres de llarg i  110 d’ample i 
la  capacitat per 25.000 espectadors en les seves 44 
fileres de les grades. La seva construcció data de 
mitjans del segle I.. Durant l’edat mitjna va perdre la 
seva funció de lloc per a la celebració d’espectacles i es 
va convertir en una cantera de materials de construcció, 
recentment ha estat restaurat i destinat a escenari 
d’opera lírica, sobretot a l’estiu. 
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Venècia 

 
Venècia és una ciutat única al món perquè està 

constituïda per 118 illes, totes ubicades a l'interior 
d'una gran llacuna. Les illes de la llacuna van ser un 

refugi pels pobladors de la costa que entre el segle 
IV i el segle V, fugiren davant les invasions dels 

bàrbars.  
 
Venècia va assolir el seu màxim esplendor entre els segles XVII i 
XVIII. 
Hi va haver, en aquells segles, un gran desenvolupament de l'art i 
de la cultura (pintors, escultors, arquitectes) i hi va haver també 
un gran desenvolupament de la "Commedia dell'arte". El 
celebèrrim teatre venecià tenia les representacions més 
significatives del moment i van tenir gran èxit en les majors corts 
europees.  
aquests esplèndids segles, ens han arribat a la nostra època 
obres molt importants així com aquesta atmosfera tan dolça que 
es respira passejant pels seus carrers estrets ("calli") o navegant 
lentament pels seus canals en les famoses "gòndola" escoltant 
cantar a un "gondolers". 
 
La Plaça de Sant Marc.  La plaça està envoltada per edificis del 
segle XVIII de gran bellesa arquitectònica, dels quals en destaca 
la Basílica de Sant Marc.  Un dels altres edificis més reconeguts 
és el Palau Ducal, on s'ubicava el govern de la República 
Veneciana. El seu president era conegut amb el nom de "Doge" 
(derivació del llatí "Dux", guia).  
 
Al contrari del que pugui semblar, el nom del pont dels sospirs 
"dei Sospiri", que ajunta el Palau Ducal amb la presó, no té cap 
significat romàntic, ben al contrari, aquest nom ve donat pels 
sospirs dels presos que travessaven el pont després del judici del 
tribunal. 
Un majestuós campanar completa el panorama de la Plaça de 
Sant Marc. 
 
El carnaval   té els seus inicis des de l'any 1400. Des de sempre 
ha estat un esdeveniment ple de colors i alegria. És un dels 
carnavals més famosos gràcies a les màscares que es posen les 
persones i per uns dies totes les regles socials poden passar 
desapercebudes per l'anonimat de les màscares. En aquesta 
manera antiguament les classes socials desapareixen i tots es 
barregen en la celebració.  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (15_Viatge_Italia_S4_dossier) pot quedar obsolet una vegada imprès (27-maig-15) Pàgina 
9 de 40 

 

Des de temps antics la creació de les màscares que s'utilitzen en el carnestoltes ha estat 
considerat un art. Alguna de les quals no tenen res a envejar a les obres d'art més 
famoses.  
 
En vaixell ("vaporetto") es pot dirigir cap a alguns impressionants illots de la llacuna. 
Cadascuna es molt diferent: 
 

5. Burano es coneix per la producció de puntes fetes a mà 
 
6. Murano, en canvi, és famosa a tot el món pels seus vidres d'altíssima qualitat;  
 
7. Lido és l'illa llarga i estreta que tanca la llacuna i la separa del mar: en aquesta illa 

es troben els hotels més luxosos de la ciutat. 
 

   
 
 

Qüestionari:  
 

• En quina província o regió ens trobem? Quantes illes formen aquesta regió? 
 

• En quin mes hi va haver la darrera acqua alta? Que és l’acqua alta?  
 

• Quin va ser el rècord de l’any 2010 i quin dia es va produir? 
 

• Quina és la festa amb més tradició que es celebra a Venècia? 
 

• Un plat típic de Venècia són els espaguetis V.......................Quins ingredients 
formen aquest plat? 

 
• Quins emperadors van baixar pel Gran Canal i els Venecians els van ignorar? 

 
• Des d’on està feta la foto següent? Què és 

l’edifici de la dreta? 
 

• El teatre de la Fenice s’ha cremat vàries 
vegades la penúltima vegada quan temps van 
tardar a tornar-lo a reconstruir? Verdi hi havia 
actuat? 

 
• Quina forma tenen el conjunt de illes que 

formen la zona de Venècia? 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (15_Viatge_Italia_S4_dossier) pot quedar obsolet una vegada imprès (27-maig-15) Pàgina 
10 de 40 

 

• Com es diu la plaça on es troba el Palau Ducal? 
 

• Busca el Pont de Pugni, quina és la història d’aquest pont? 
• Quina és la església coneguda com la de Indiana Jones? 

 
• Que és una Locanda? Quin és el preu d’avui a la Locanda Cavanella? 

 
• D’on ve el nom del Pont dels sospirs? Com es deia l’enamorat més famós que hi va 

passar? 
 

• Quants ponts i canals hi ha a Venècia? 
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2na PART: LA TOSCANA 
 
 

DIJOUS, 4 DE JUNY DE 2015 

LIDO-PISA-MONTECATINI 
HORA ACTIVITAT 
07’30 Esmorzar 
09’00 Sortida bus cap a Florència 
13’00 Visita la ciutat de Pisa 
 DINAR NO INCLOS 
19’00 Arribada i allotjament a l’hotel Zenith de Montecatini 
 Sopar a l’hotel  

 
DIVENDRES, 5 DE JUNY DE 2014 

FLORÈNCIA 
HORA ACTIVITAT 
07’30 Esmorzar 
09’00 Visita Galeria degli Ufizzi 
12’00 Visita guiada per la ciutat 
 DINAR NO INCLOS 
15’00 Visita a l’Acadèmia 
 Sopar a l’hotel 

 
DISSABTE,  6 DE JUNY DE 2015 

MONTECATINI-SIENA-ROMA 
HORA ACTIVITAT 
07’30 Esmorzar 
11’00 Visita lluire a Siena 
 Dinar Lliure NO INCLÒS 
19’00 Arribada al camping 
 Sopar 
 Visita noctuna Roma 
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La Toscana 
 

La regió de la Toscana està ubicada al centre d'Itàlia, limita amb la 
regió del Laci al sud, Úmbria a l'est, Emília-Romana i Ligúria al nord, 
i el Mar Tirré a l'oest. És una de les 20 regions d'Itàlia.  
 
La seva capital és Florència , té una superfície de 22.990 km ² i al 
voltant de 3,6 milions d'habitants.  

 
Les següents localitats de la Toscana estan declarades Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO: 

• El centre històric de Florència  el 1982,  
• El centre històric de Siena el 1995,  
• La Plaça de la Catedral de Pisa el 1987,  
• El centre històric de San Gimignano  l'any 1990,  
• El centre històric de Pienza  el 1996,  
• La Vall d'Orcia  el 2004. 

 
Bressol de personatges com Dante, Alighieri i Giovanni Boccaccio, de Florència; Miguel 
Angel, nascut a Caprese; Piero della Francesca, originari de Sansepolcro; Guido d'Arezzo 
o Francesco Petrarca, naturals de Arezzo, Giovanni da Verrazzano, originari de Volterra, 
Luca Signorelli i Pietro da Cortona naturals de Cortona. 

 
 

Pisa 
 

Pisa és una ciutat italiana situada prop de la desembocadura del riu Arno, a 
la Toscana. Compta amb uns 89.000 habitants. És capital de la província 
homònima. 

El ciutadà de Pisa més conegut, Galileo Galilei, perquè va néixer aquí. El 
seu nom ha donat nom a l’aeroport internacional de la ciutat, el més 
important de la Toscana. 
Pisa és, a més, un nus ferroviari per als trens provinents de Roma i que es 

dirigeixen cap al nord (Gènova, França, plana del Po) o cap a Florència. 

La ciutat és coneguda sobretot per la seva torre inclinada, en realitat el campanar exempt 
de la catedral. 
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Entre els monuments més importants de la ciutat està:  
 

Piazza dei Miracoli , declarada Patrimoni de la 
Humanitat. 
Catedral , construïda en marbre entre els anys 1064 i 
1118, en estil romànic Pisano, amb els seus portals 
en bronze de Bonanno Pisano i el púlpit de Giovanni 
Pisano.  
Baptisterio 
 
Camposanto  (el cementeri monumental). 
 
Torre inclinada , del segle XII, amb una alçada de 
58,36 metres, que va patir la seva característica 
inclinació immediatament després d’iniciar la seva 
construcció.  
 
Universitat de Pisa  des del segle XIV, que 
actualment compta amb 48.000 estudiants. 
Cal assenyalar que existeixen a Pisa tres torres 
inclinades: 

1. La més coneguda a Piazza dei Miracoli, a prop de l’extrem nord de la cèntrica Via 
Santa Maria, al costat del duomo (catedral);  
2. La segona constitueix el campanar de l’església 
de San Nicola, a l’extrem oposat de Via Santa 
Maria, al costat del Lungarno ;  
3. la tercera, en la meitat del passeig fluvial delle 
Piagge, situat a la part est de la ciutat, és el 
campanar de l’església de San Michele degli Scalzi 
(en aquest cas fins i tot l’església està inclinada).  
Com inclinat és el Palau Toscanini a “Lungarno 
Pacinotti”.  
 
La raó que ta l quantitat d’edificis, sobretot els alts i prims, com els campanars, es trobin 
inclinats, és la naturalesa pantanosa del terreny sobre el que està situada la ciutat, que en 
molts casos cedeix i s’assenta amb el pes de aquestes edificacions. 
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Florència 
 

Florència és considerada com el bressol del Renaixement  i destaca 
per la seva riquesa arquitectònica i els seus museus. El domini de la 
ciutat per part de la família dels Mèdici  és fonamental per entendre el 
paper d'aquesta ciutat a la història de l'art. 

 

Patró de la ciutat: Sant Joan Baptista (24 de juny). 
 
Una visita GUIADA a la ciutat de Florència: 

 
Fontana di Nettuno.  Al cor de la ciutat es troba la font de Neptú, una obra mestra de 
l'escultura marmòria situada a l'embocadura d'un aqüeducte romà encara en 
funcionament. 

 
El riu Arno,  que passa enmig de la part vella de la ciutat, ocupa un lloc tan rellevant en la 
història florentina com la gent que hi viu. Històricament, la població local té una relació 
d'amor - odi amb l'Arno, el qual ha portat alternativament els avantatges del comerç i els 
desastres de les riuades. Molts dels ponts de l'Arno van ser construïts pels romans.  

 
Ponte Vecchio  un dels ponts, en concret, és únic, característic per la multitud de 
botiguetes que s'hi construïren al damunt. Realitzat per primera vegada pels etruscos en 
temps molt reculats, aquest pont és l'únic de la ciutat que va restar indemne durant la 
Segona Guerra Mundial. 

 
Palazzo Vecchio . El palau més famós de la ciutat. Ha esdevingut un monument a la 
família dels Mèdici que va dominar Florència durant el segle XV.  
 

    
 
Uffizi  (Galleria degli Uffizi) , un dels museus d'art de més anomenada d'arreu del món. A 
més a més dels Uffizi, Florència compta amb d'altres museus que serien l'atracció artística 
principal de gairebé qualsevol altra gran ciutat del món: el Bargello es concentra en 
l'escultura, i s'hi allotgen moltes obres mestres de Donatello, Giambologna i Miquel Àngel.  
 
L'Acadèmia (Accademia)  La col·lecció compta amb el David de Miquel Àngel i els seus 
Esclaus. 
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Palazzo Pitti  a l'altra riba de l'Arno (l'oltrarno per als florentins) es troba el gran Palau Pitti, 
decorat amb la col·lecció privada dels Mèdici. Al costat del palau es troba el Jardí de 
Bòboli (Giardino di Boboli), elaboradament decorat amb moltes escultures d'interès. 
 
L'església de Santa Croce  conté les tombes monumentals de Galileu, Miquel Àngel, el 
Dant i altres persones famoses de la història florentina. 
 
Santa Maria del Fiore   - la joia arquitectònica de Florència és aquest catedral, coneguda 
simplement com "el Duomo" (és a dir, "la cúpula"). La magnífica cúpula fou construïda per 
Filippo Brunelleschi, i el campanar veí és de Giotto. També és digne d'esmentar-se 
l'adjacent Baptisteri de Sant Joan, amb les famoses portes de bronze de Gioberti. 
 
També cal assenyalar les esglésies de Santa Maria Novella, San Miniato al Monte, Santa 
Trinita i l'Orsanmichele, el refetor de Santa Apollonia, el Palau Mèdici Riccardi o el Museu 
de San Marco, entre moltes altres peces úniques de l'art universal. 
 
Qüestionari 
- Per quantes regions has de passar per anar de Florència al mar? 
 
- Quina és la família que va dominar la ciutat de Florència i és vital per entendre la 

història de la ciutat? A que es dedicaven? 
 

- Des de quin carrer està feta aquesta fotografia 
 
 
 
- Com es tradueix Galleria degli Uffizi en català? 
 
- Es creu que el futbol té els seus inicis a Itàlia sabries en quina 

zona? 
 

 
- Completa: 

Obra Autor Museu on es troba Ciutat 
El Neixement de Venus -  -  -  
Madona del Mare -  -  -  
La Gioconda -  -  -  
Capella Sixtina -  -  -  
Jardí de verdures a Montmartre -  -  -  
La Anunciación -  -  -  
Las Meninas -  -  -  
Bacco -  -  -  
David -  -  -  
 
- Qui és Donatello, a part d’una tortuga ninja? 
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Siena 
 

Siena. Segons una antiga llegenda, Siena va ser fundada per Asquio i Senio, 
fills de Rem (germà de Rómul, mític fundador de Roma) sobre els tres turons 
que ocupa fins i tot, actualment. Però durant el període imperial va ser súbdita 
de Roma amb el nom de Sena Julia. Per aquestes raons la lloba romana és 
un dels símbols de la ciutat. 

 
La Siena actual té un aspecte encara molt semblant al 
que tenia en els segles XIII i XIV. Destaca la seva 
universitat fundada el 1247, coneguda per les 
facultats de lleis i medicina. En l’actualitat continua 
sent bressol de les universitats italianes més 
prestigioses i un important centre cultural, en especial 
per a les disciplines humanístiques.  
 
Monuments: 
 
Centre històric  de Siena ha estat declarat per la Unesco com Lloc Patrimoni de la 
Humanitat l’any 1995, per considerar que és l’encarnació d’una ciutat medieval. Els seus 
habitants rivalitzen amb Florència en matèria de planejament urbanístic, conservant al 
llarg dels segles la seva aparença de ciutat gòtica, adquirida entre els segles XII i XV.  
 
La seva catedral , començada a mitjans del segle XII, és un exemple representatiu de 
l’arquitectura gòtica italiana. La façana principal, obra de Giovanni Pisano, fou acabada el 
1380; a l’interior es pot admirar el púlpit octogonal sostingut per lleons de Nicola Pisano, i 
el seu paviment de mosaics, un historiador laberint recorregut per penitents agenollats. 
Sota la catedral, en el baptisteri, es troba la magnífica pila baptismal amb baixos relleus 
de Donatello, Ghiberti, Jacopo della Quercia i altres escultors del segle XV. 
 
 

 
Piazza del Campo , que té forma de ventall, 
es troba el Palazzo Pubblico o Ajuntament 
(segle XIV) amb el seu famós Campanile. Al 
palau es troben els frescos de Simone 
Martini i Ambrogio Lorenzetti i relleus de la 
Font Gaia de Jacopo della Quercia. És en 
aquesta plaça també on se celebra la 
famosa cursa de cavalls el Palio delle 
contrades, que té lloc habitualment dos cops 
l’any i en la qual, tant genet com cavall 
representen cadascun dels disset districtes 

de la ciutat, les contrades.  
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Altres llocs d’interès a Siena són:  
 
Palazzo Piccolomini : és una de les mostres més elegants del Renaixement Senese. Fou 
començat per Pietro Paolo del Porrina en 1469. 
 
Pinacoteca Nazionale : està instal·lada al Palau Buonsignori (segle XV).  
 
San Domenico o Basilica Cateriniana , és una basílica dedicada a Santo Domingo. 
L’església es va començar a 1226-1265, però es va ampliar al segle XIV per adquirir 
l’aspecte gòtic actual.  
 
Casa di Santa Caterina , on va néixer santa Catalina de Siena.  
Fortezza Medicea , una fortalesa realitzada pels Mèdici en el segle XVI. 
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3a PART: EL LACI 
 
 
DIUMENGE, 7 DE JUNY DE 2015 

ROMA 
HORA ACTIVITAT 
07’30 Esmorzar 
09’30 Visita guiada Foros i Coliseu 
 DINAR NO INCLÒS 
 Visita: piazza Navona, Panteó, Fontana di Trevi........ 
 Sopar al camping  

 
DILLUNS, 8 DE JUNY DE 2015 

ROMA – CIVITAVECCHIA 
HORA ACTIVITAT 
07’30 Esmorzar 
09’45 Visita guiada al Vaticà 
 DINAR NO INCLOS 
17’00 Sortida de Roma 
19’00 Embarcar al port de Civitavecchia 
22’00 Sortida vaixel.  SOPOR NO INCLÒS 

 
DIMARTS,  9 DE JUNY DE 2015 

CIVITAVECCHIA – BARCELONA – LA SEU D’URGELL 
HORA ACTIVITAT 
 Esmorzar NO INCLÒS al vaixell 
 Dinar Lliure NO INCLÒS al vaixell 
18’15 Arribada al port de Barcelona 
21’00 Arribada a la Seu d’Urgell 
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Roma 
 

Roma és la capital d'Itàlia. Està situada vora el Tíber, a 22 km de la 
Mediterrània. De vegades se l'anomena "la ciutat dels set turons" 
(Aventí, Capitoli, Celi, Esquilí, Palatí, Quirinal i Viminal). 
 
Roma és la seu del Govern italià. Les residències oficials del President 
de la República Italiana i el primer ministre 
italià, els escons de les dues cambres del 

Parlament italià i que el Tribunal Constitucional italià es troben 
al nucli històric. Si bé els Ministeris d'Estat s'estenen per la 
ciutat. Entre ells figuren el Ministeri de Relacions Exteriors que 
es troba al Palazzo della Farnesina, prop de l'Estadi Olímpic. 
 
Segons la mitologia romana, Roma deu el nom al seu fundador, Ròmul. La data mítica de 
la seva fundació és el 753 aC, punt de partida del calendari romà, que compta ab Urbe 
condita, «des de la fundació de Roma». Aquesta data és confirmada per l'arqueologia, i 
actualment els historiadors consideren que efectivament en aquesta data es va dur a 
terme un reagrupament de diverses tribus arran del qual es va fundar un primitiu centre 
urbà.  
 
Roma ha tingut un paper central a Itàlia i a Europa durant la gairebé trimil·lenària història 
(els primers assentaments es remunten al segle X aC). 
 
Caput Mundi durant l'època romana, és a dir, la capital del món aleshores conegut, i una  
fita política, i món espiritual fins al dia d'avui, Roma és la seu del papat (a partir del segon 
segle, amb la finalitat de ser considerats, a més de també caput mundi caput fidei) i, 
després de la dominació de Bizanci va ser la capital de l'Estat de l'Església (segle VIII), el 
Regne d'Itàlia (des de 1871) i, a continuació, es va convertir en la capital d'Itàlia (el 1946). 
 
La ciutat del Vaticà és un enclavament extraterritorial que inclou la basílica de Sant Pere, 
així com altres edificis romans. Constitueix l'Estat de la Ciutat del Vaticà. 
 
El centre històric de Roma, forma part del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la 
UNESCO 
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Monuments Romans  
 
Roma, per la seva història i la seva situació entre turons, és molt rica en monuments, 
museus i vistes panoràmiques. A més, és la ciutat més visitada del món, amb uns 12 
milions de turistes l’any. Vet aquí alguns dels monuments i museus més coneguts: 
 
Roma antiga 
 

• l'Arc  de Constantí  - l'Arc  de Titus  - el Coliseu   - el Fòrum  Romà i els Fòrums  
Imperials  - el Capitoli  i els Museus Capitolins  - les termes : Termes de Caracal·la, 
Termes de Dioclecià  - el Panteó  de Roma  - l'Ara Pacis Augustae  - les 
Catacumbes   

 
Roma paleocristiana 
 

• Basílicas : de Sant Joan del Laterà, de Sant Pere, de Sant Pau Extramurs, de 
Santa Maria la Major, de Santa Sabina, Catacumbes  de Calixte i Catacumbes  de 
Sant Sebastià  

 
Roma medieval 
 

• les esglésies : Santa Maria in Trastevere, Santa Maria sopra Minerva. 
 
Roma renaixentista 
 

• les places : Piazza del Campidoglio  
• els palaus : Palau Farnese, Palau Massimo alle Terme  

 
Roma barroca 
 

• les places : la Piazza Navona, la Piazza del Popolo  
• els museus : Galeria Borghese, Galeria Doria-Pamphili, Galeria Barberini,  
• les esglésies : Església del Gesù, Basílica de Sant Joan del Laterà, Basílica de 

Santa Maria la Major  
• les fonts : Fontana di Trevi, la Font dels Rius de la Piazza Navona  
• els palaus : Palazzo Pamphilj,  
• la Vil·la Mèdici  

 
Roma contemporània 
 

• el Monument de Víctor Manuel II, més conegut com la «màquina d’escriure»  
• el Palau de Montecitorio, seu del Parlament italià  
• el Palau de Justícia de la Piazza Cavour  
• el barri de l'EUR  
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Coliseu i arc de Constantí 

 

  
Fòrum romà Fontana de Trevi 

 

 

 

Panteó Lloba Capitolina 
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Qüestionari:  
 
- Quants rellotges pots trobar a les faroles de la via del Corso? 

 
- Has pogut tocar l’estàtua de la  lloba que va alletar a Rèmol i Rem? Perquè? És 

l’original la que has vist? 
 
- Què era el Coliseu ? On seia l’emperador de Roma quan hi anava? 
 
- Quin és l’animal més respectat de Roma? 
 
- Pots localitzar la imatge següent? Perquè és famós el balcó de l’edifici marró? Des 

d’on està feta la foto? 
 

 
 
- Quina plaça de Roma era un circ antigament ? 
 
- Quina és la plaça més anomenada de Roma? Era una plaça originalment? 
 
- Quina figura hi ha al mig de la plaça Spagna? Si quedem a la plaça Spagna on ens 

trobarem? 
 
- Tradueix a l’italià : Bona tarda, voldria que em digues quina és la millor pizzeria de 

Roma ?  
 
- La resposta de la pregunta anterior? 
 
- Quin és el Déu que hi ha a la part central de la Fontana de Trevi? Quina és la tradició 

turística de la Fontana de Trevi? 
 
- Que són els foros ? 
 
- L’escriptor italià Federico Moccia a la seva novel·la “Tinc ganes de tu” va descriure 

una escena en que dos enamorats segellen el seu amor lligant un cadenat al Pont 
Romà Pont Milvio i després llencen la clau al riu. En quin riu llencen la clau? 
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GEOMETRIA DELS MONUMENTS 
 

Alsina, Claudi (2009): Geometría para turistas. Editorial Ariel, Barcelona  
 
El Panteon: 
 
Roma, el gran museo de arquitectura romana, tiene un sinfín de edificaciones que 
muestran la maestría desarrollada por sus arquitectos romanos al superar los límites de la 
arquitectura griega e introducir nuevos recursos como arcos, bóvedas y cúpulas. 
Recordemos los acueductos, los arcos de triunfo, el Coliseo y todos los circos, los 
grandes templos y, sobre todo, el Panteón. Edificado en tiempos del emperador Adriano 
entre los años 118-128 (y ahí sigue) contiene la primera gran cúpula falsa de la historia, 
dedicada a evocar la cúpula celeste. Se accede al Panteón por un pórtico clásico de tres 
hileras de ocho columnas, con frisos y un bello frontón y cubierta a dos aguas. El edificio 
central cilíndrico (si bien sus muros esconden numerosos arcos de descarga) delimita un 
recinto circular, rodeado de grandes columnas y entre ellas bellos templetes de mármol 
con pedestal, dos columnas y frontones triangulares o de arco escorzano. Lo espectacular 
es la gran cúpula. El interior admite una esfera perfecta de 42 m de diámetro, siendo las 
secciones interiores de la misma unos arcos circulares rebajados. En el cenit de la cúpula 
una abertura circular por donde penetra la única fuente de luz. Una circunferencia de 
ladrillos de gran calidad pegados con un cemento especial actúa como clave-cerramiento 
de la estructura. La cúpula en su parte exterior tiene más forma de platillo invertido sobre 
unos aros-escalones que la soportan. Si en la zona de arriba el grueso de la cúpula es 
sólo de 60 cm en su base de apoyo el grueso es de casi 7 metros, es decir, quedaba un 
gran espacio entre el interior y el exterior. La genialidad romana no es sólo usar buenos 
ladrillos bien cocidos, buenos morteros de unión e ir colocando por filas circulares 
concéntricas la cúpula sino aligerar su gran peso, creando incluso un gran pasillo con 
aberturas de ventilación, rellenando el espacio con ánforas vacías, etc. La influencia de 
este templo fue enorme hasta el Renacimiento. Hoy en día se vive la acelerada secuencia 
de rascacielos cada vez más altos. En la secuencia de las cúpulas, la del Panteón fue la 
primera y hasta 1.300 años después con la de Brunelleschi en Florencia no pudo 
superarse su magnificencia. 
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Santa María Novella 
 
La basílica de Santa María Novella de Florencia empezó a construirse en 1049 y desde 
entonces ha vivido diversas ampliaciones y restauraciones. Con una planta de cruz latina 
y tres naves, su interior alberga algunos tesoros artísticos como La Trinidad" de Masaccio 
(una de las primeras obras donde se aplica la perspectiva lineal) y el crucifijo de 
Brunelleschi (inventor de los principios de la perspectiva). 
 
Pero en esta basílica lo extraordinario es la fachada (14581470) realizada por el gran 
Leon Battista Alberti un humanista y artista, autor de los famosos tratados de pintura 
(1435) yarquitectura (1452). La hermosa fachada de mármol con incrustaciones que 
Alberti culmina (a partir de la existente de 1350 con partes de mármol blanco y verde) se 
considera una de las decoraciones renacentistas más importantes. 
 
En las figuras puede ver muchos de los detalles presentes en la fachada y el análisis de 
los trazados geométricos que subyacen a la misma. Note los elementos clásicos que 
Alberti sitúa como el frontón de arriba y las pilastras, los cuadrados y círculos, los arcos 
de medio punto, las molduras con figuritas irregulares, las pilastras de mármol verde con 
capiteles corintios, los arcos apuntados y de medio punto. Pero destacan las dos volutas 
que establecen una sabia relación entre el cuerpo superior estrecho de la fachada y la 
base rectangular de la misma (un recurso muy imitado a lo largo del Renacimiento). 
 
La composición de Alberti es geometría en estado puro, formas abstractas para 
reflexionar sobre la fe cristiana. Todo parte de un cuadrado, de rectángulos y de trazados 
geométricos que dan al conjunto belleza y proporción, y por tanto armonía. 
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Inclinación en Pisa 
 
En la zona monumental de la Plaza de los Milagros de Pisa se encuentra la bella iglesia 
del Duomo, un Baptisterio excepcional, el Camposanto, la vieja muralla... y la famosa 
Torre. Esta torre de 1173 (que es de hecho el campanario del Duomo) contiene una 
colección de bellas columnas, una simetría admirable y un ascenso de 294 escalones por 
la misma, tras el cual se puede contemplar el panorama de un entorno arquitectónico 
único. Sólidamente construida a lo largo de varios siglos y con intervenciones de diversos 
arquitectos, la torre de 55,8 m de altura y 8 niveles tuvo «la suerte» de que sin análisis 
geológicos del terreno, parte de su base de apoyo fuera cediendo y provocando la 
inclinación progresiva del monumento. De los 90° de verticalidad inicial se llegó a 86°, es 
decir, 4° de inclinación. Éste fue el principio de las inclinaciones progresivas que tuvieron 
lugar con velocidades diferentes: entre 1550 y 1817 se desplazó 5 cm, pero entre 1817 y 
1838 se movió 20 cm, para luego ir moviéndose 1 mm por año. Y este defecto ha sido el 
atractivo máximo que ha hecho a la torre popular y atrajo hacia Pisa millones de visitantes 
deseosos de retratarse de pie ante la torre torcida. 
 
Hace unos años se procedió a implementar un gran proyecto que asegurase la 
continuidad de la torre, frenando su potencial muerte por inclinación progresiva de sus 
14.700 toneladas. Pero nadie planteó lograr equilibrarla verticalmente sino asegurar que 
mantendría para siempre el defecto que la hacía atractiva. A veces la humanidad es muy 
cruel ... y los arquitectos e ingenieros muy complacientes. La torre está bajo control. 
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La cúpula de Florencia 
 
En Santa María del Fiore, la catedral de Florencia, tenemos una joya constructiva única 
del gótico florentino. Sobre la vieja iglesia de Santa Reparata empezó en 1296 la 
edificación cuyos últimos detalles culminarían en... 1883. Del intervalo histórico 1296-1883 
ya puede deducir inmediatamente que muchos fueron los arquitectos y artistas que 
contribuyeron a este singular monumento que refleja como pocos la diversidad de 
aportaciones, destacando el campanario de Giotto y el exterior blanco decorado con 
rectángulos que Emilio de Fabris hizo entre 1871 y 1883, incorporando mármoles blancos, 
verdes y rojos. El exterior en sí es una muestra compleja de elementos geométricos 
(triángulos, arcos apuntados, triángulos, círculos, rosetones ... ). Pero lo que realmente 
hace admirable a esta catedral es la cúpula que entre 1420 y 1436 construyó el gran 
Filippo Brunelleschi y que influyó sobre muchas otras cúpulas (como la de San Pedro de 
Roma de Miguel Ángel). 
 
El concurso que ganó Brunelleschi tenía condicionantes que eran todo un reto: la base 
sobre la cual debía hacer la cúpula era un octógono, las otras cúpulas menores eran ya 
hechas con base octogonal, usando ladrillos vistos y con unos perfiles del llamado «a 
quinto acuto» (ver figura 52b). De hecho, desde que la base octagonal se acabara en 
1394 nadie creía que una gran cúpula (semejante a las otras) pudiese realmente 
edificarse: ¿cómo se iba a soportar el gran peso de la estructura hasta el cierre 
culminante de la misma? 
 
La genialidad del joven Brunelleschi (tenía 24 años) fue hacer una maqueta mostrando 
cómo, sin complicadas estructuras centrales de madera para hacer la cúpula, era posible 
edificarla. 
 

 
 
Dedicó 16 años intensos a llevar adelante este gran proyecto cuyo secreto fue el 
siguiente: construir de hecho dos cúpulas (una interior y una exterior) y para ello crear un 
esqueleto de hierro adecuado entre el octágono base y un octágono de hierro culminante. 
Colocó los cuatro «arcos a quinto acuto» en los vértices del octágono y sobre cada lado 
de éste dos tiras complementarias de gruesos decrecientes hacia arriba (en profundidad 
pero no en anchura). Esto unido a una cuidadosa elaboración y cocción de los ladrillos (se 
reforzó con hierro su composición). De esta forma (como puede apreciarse recorriendo las 
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galerías que quedan entre las dos cúpulas) aunque se trata de estructuras octogonales, 
los «meridianos» y algunos «paralelos» de hierro situados estratégicamente, aseguran 
que la construcción se comporta a todos los efectos de edificabilidad y solidez como una 
cúpula esférica. 
 
Por eso Brunelleschi no precisó de apoyos centrales: en cada paso los anillos «paralelos» 
sirven para que el conjunto ya hecho se aguante... y entre un trozo y el siguiente, 
Brunelleschi combina ladrillos horizontales y verticales para lograr que la espiral de los 
verticales soporte la ampliación siguiente. La linterna que culmina la cúpula se apoyó en 
el anillo octogonal superior de hierro. 
 
Frente a la fachada principal de la catedral se alza (decorada hoy como está) la antigua 
catedral que es el Baptisterio, un bellísimo prisma octogonal de tres niveles con sus 
puertas dispuestas según los puntos cardinales. Como si Brunelleschi no tuviese bastante 
con su cúpula de enfrente, él mismo inventó la perspectiva lineal y usó el Baptisterio para 
hacer el famoso «experimento de Brunelleschi». 
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Cúpula de San Pedro y capilla Sixtina 
 
La Basílica cristiana por excelencia debía ser la de San Pedro en el Vaticano. Sus 
enormes dimensiones debían estar en consonancia con la importancia de un lugar de 
peregrinaje mundial. 
 
Fue pues razonable que en 1547 se encargase al gran Miguel Ángel la culminación de la 
basílica con una gran cúpula, la gran cúpula de la cristiandad. Pero suerte tuvo Miguel 
Angel de que Brunelleschi hubiese resuelto con «doble» cúpula la de Florencia para poder 
seguir la misma idea. Miguel Angel diseñó una cúpula de base circular con robustas 
«costillas» que transmiten bien el peso de la cúpula al soporte circular y a la vez delimitan 
una serie de quince ventanas desde donde penetra la luz del Sol. Hay por supuesto «a la 
Brunelleschi» una simple cáscara externa y una robusta estructura interior. 
 
Cuando debe elegirse un nuevo Papa el cónclave celebra sus secretas deliberaciones en 
la Capilla Sixtina construida por orden del Papa Sixto IV entre 1471 y 1484, junto a la 
Basílica de San Pedro. La capilla en sí (del arquitecto Giovanni d'Dolci) tiene una 
geometría tradicional como las viejas basílicas romanas, con planta rectangular de 40,93 
m x 13,41 m (las dimensiones del Templo de Salomón según el Antiguo Testamento) y 
altura notable de 20,7 m. 
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Lo que hace realmente único a este espacio son las innumerables pinturas presentes en 
todos sus elementos, obras maestras de: Boticelli, Signorelli, Perugino, Pinturichio, 
Ghlirlandario... y Miguel Ángel. Los grandes frescos laterales ilustran la vida de Moisés y 
de Cristo; en la pared del altar Miguel Ángel pintó el Juicio Final, muerte y resurrección de 
Cristo y en la gran bóveda este mismo artista eliminó el cielo estrellado de Pier Matteo 
d'Amelia y pintó magistralmente el Génesis, siendo las imágenes incluidas de Dios, Adán, 
Eva, etc., de gran influencia posterior. 
 
Miguel Ángel visualiza en sus frescos toda la Biblia con un estilo manierista de colores 
muy vivos. Hay dos temas geométricos a resaltar. Primero, el sistema original de 
andamios apoyados en los laterales que ideó Miguel Ángel para pintar cómodamente esta 
bóveda evitando andamios colgantes del techo y con ello las clavijas que profusamente 
hubiesen permitido colgarse al artista. El otro tema es la habilidad de Miguel Ángel para 
pintar figuras con gran realismo que pudieran ser «vistas bien» desde el suelo de la 
capilla. 
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Una perspectiva construïda 
 
El Palazzo Spada en Roma alberga hoy una cuidada colección de Arte en la «Galeria 
Spada», tratándose de un edificio típicamente renacentista (1540) del arquitecto 
Bartolomeo Baromino con vistosos estucos de Giulio Mazzani. 
 
La sorpresa geométrica de este edificio tiene lugar mucho más tarde, en 1632, cuando el 
cardenal Spada encarga a Francesco Borromini una modificación que dé al palacio una 
visión más espectacular. Y Borromini crea, ayudado de un geómetra, la espectacular 
entrada que puede apreciarse en la figura. La gracia es que la propia construcción de este 
acceso es una falsa perspectiva maestra, pues teniendo sólo 8 m de fondo aparenta unos 
37 m de profundidad: las columnas son cada vez más pequeñas y el suelo se va alzando 
siendo la escultura del final de 60 cm. ¡Las apariencias engañan! 
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QUADERN DE BITÀCOLA  
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VOCABULARI 

 

Hola: Ciao 

Adéu: Ciao (informal), Arrivederci (formal) 

Bon dia : Buogiorno (formal) 

Bona tarda/nit : Buonasera (formal) 

Sisplau: Per favore/Per piacere 

Gracies: Grazie 

De res: Prego( Aquesta deu ser la paraula mes utilitzada en Italia ,els italians la fan anar 
per tot, tant vol dir sisplau ,com de res,com multitud d’altres aplicacions. 

Quan val això?: Quanto costa questo?  

Massa car: Troppo caro 

Només estic mirant: Sto solo guardando 

Esmorzar: colazione 

Dinar: pranzo 

Sopar: cena(pronunciar “chena”) 

Gelat:Gelato 

El comte sisplau: Il conto, per favore 

Perdoni: Mi scusi 

Ho sento: Mi perdoni/Mi dispiace 

No entenc: Non capisco 

Parla espanyol?: Parla spagnolo? 

Si: Sì 

No: No 

Quin hora es?: Che ora è? 

Es la una: È l’una 

Son 2/4 de quatre: Sono le tre e mezza 
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Avui: oggi 

Dema: domani 

Ahir: ieri 

Dia: giorno 

Mati/tarde: mattina/pomeriggio 

Novio/a: Fidanzato/a 

Un bes i que et vagi be:Un bacio e che tutto vada bene! 
 
Els “false friends” estan sempre presents en tots els intercanvis lingüístics,paraules que 
semblen una cosa i volen  dir un altra,en el nostre cas les mes comuns son “salire” que no 
vol dir “sortir” sinó “pujar”,sortir es “uscire” i per tant “uscita” es sortida. Un altra es 
“guardare” que en italià significa “mirar 

 

 

 

 

 

 
 

 La Seu – Roma: 1981 km 
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