INS JOAN BRUDIEU
30 de maig a 6 de juny

INTRODUCCIÓ: 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 dos regions d’Itàlia:
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!!!!

MITJANS DE TRANSPORT

Bus Vilà Betriu
Divendres, 30 de maig
ANADA: La SEU D’URGELL al port de BARCELONA
17:30h Sortida des de estació d’autobusos.
Divendres, 06 de juny
TORNADA: Port de BARCELONA a La SEU D’URGELL
Hora aproximada de sortida a les 18.15 h
Hora aproximada de arribada a la Seu d’Urgell 21h

Ferry Grimaldi Lines
Divendres, 30 de maig
ANADA: 22.15h: Sortida de Barcelona amb destí Civitavecchia. Arribada
l’endemà a les 18.00h.
Dijous, 5 de juny
TORNADA: 22.15h: Sortida Civitavecchia . Arribada l’endemà a les 18.15

ALLOTJAMENTS

Florència (Montecatini):
HOTEL VILLA ANNA
Via Carlo Rosselli, 33
51016 MONTECATINI TERME
TL. + 39 0572 78416

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS

DIVENDRES, 30 DE MAIG DE 2014
Inici del viatge: Trasllat al vaixell
Programa
HORA

ACTIVITAT

17.30h

Sortida de l’estació d’autobusos

22.15h

Sortida amb la nau de la companyia Grimaldi Lines
SOPAR NO INCLÓS AL VAIXELL

DISSABTE, 31 DE MAIG DE 2014
Dia de creuer i arribada a l’hotel
Programa
HORA

ACTIVITAT
ESMORZAR NO INCLÓS AL VAIXELL
DINAR NO INCLOS AL VAIXELL

18.00

Arribada a Civitavecchia

18.30

Sortida direcció Montecatini
Arribada i allotjament Hotel Villa Anna (Montecatini)
Sopar a l’hotel

1ra PART VIATGE
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, EmíliaRomana 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.

DIUMENGE 1 DE JUNY DE 2014
Dia de Florència
Programa
HORA

ACTIVITAT
Trasllat a Florència
Visita guiada a la ciutat i a la Galleria Degli Uffizzi i a l’Acadèmia
Sopar a l’hotel

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.
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

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?

Ciutat
-

DILLUNS, 2 DE JUNY DE 2014

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.
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.

Programa
HORA

ACTIVITAT
Trasllat a Siena
Visita lliure de la ciutat
Sortida direcció Roma.
Arribada i sopar al Càmping Village a Roma

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.
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.

2na PART VIATGE
Lacio
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

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

Coliseu i arc de Constantí

Forum romà

Panteó

Fontana de Trevi

Lloba Capitolina

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?

DIMARTS, 3 DE JUNY DE 2014
ROMA
Programa
HORA

ACTIVITAT

MATÍ

Visita guiada al Vatica
Dinar Lliure

Visita lliure sense guia de la ROMA DE LA DOLCE VITA (Fontana
di Trevi, Piazza Spagna, vil·la Medici, vil·la Borghese, Palazzo
Barberini, etc) a peu
Sopar Restaurant cèntric de Roma
Allotjament al càmping

DIMECRES, 4 DE JUNY DE 2014
ROMA
Programa
HORA

ACTIVITAT

MATí

Visita guiada a la Roma clàssica (Colosseu i Foro)

TARDA

Lliure
Sopar i allotjament al camping

DIJOUS, 5 DE JUNY DE 2014
ROMA
Programa
HORA

ACTIVITAT

MATI

Visita Boca Verità, Trastevere.....

18.00h

Sortida de ROMA en direcció al port de CIVITAVECCIA

22.15h

Ferry amb destí BARCELONA. Nit al vaixell en cabines.

DIVENDRES, 6 DE JUNY DE 2014
CIVITAVECCHIA-BARCELONA
18:15

Arribada a BARCELONA i continuació cap a la SEU D’URGELL

22.00

Hora aproximada d’arribada a la Seu d’Urgell

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

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 “uschire”
i per tant “uschita” es sortida. Un altra es “guardare” que en italià significa “mirar

