
Barcelona en Diagonal
L’avinguda Diagonal creua Barcelona d’oest a est: des de la part baixa del barri de Pedralbes fins al mar, a la zona Fòrum. 
Recórrer els seus 11 quilòmetres és fer un viatge per la variadíssima arquitectura barcelonina: hi conflueixen obres mestres 
del modernisme, del racionalisme i de l’arquitectura contemporània més innovadora. El passeig és ple de comerços, bons 
restaurants i locals d’oci. 

El Palau Reial de Pedralbes 
El Palau Reial és un edifici d’origen medieval transformat en una elegant residència senyorial per 
Eusebi Güell, que en va ser propietari i el va regalar a la corona espanyola. Gaudí va dissenyar part dels 
espectaculars jardins. 

Els edificis Trade
Aquestes quatre torres d’oficines de les acaballes dels anys seixanta s’inspiren en els grans edificis 
racionalistes de Chicago o Nova York. De planta sinuosa i amb façanes envidrades, les torres són, encara 
avui, tot un símbol de la Barcelona moderna. 

La Casa de les Punxes
Puig i Cadafalch es va inspirar en el gòtic europeu per dissenyar aquesta imponent casa amb sis torres 
coronades per agulles que li donen el sobrenom. La façana d’obra vista està decorada amb motius florals 
típicament modernistes. 

Els Encants de Barcelona
Una gran estructura de miralls cobreix aquesta plaça que acull les parades del mercat de puces dels 
Encants. Les plantes de l’edifici estan unides per rampes que conviden a recórrer el mercat com si 
s’estigués passejant pel carrer.
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De la muntanya al mar



El parc del Centre del Poblenou
Salzes, bellaombres, lianes i flors donen vida a aquest oasi de 5,5 hectàrees a la mateixa Diagonal. 
L’espai, obra de Jean Nouvel, està envoltat per un mur cobert de vegetació mediterrània amb entrades 
inspirades en les formes de Gaudí.

La Torre Diagonal Zero Zero
Al número 0 de la Diagonal, a tocar del mar, s’aixeca aquest espectacular edifici de 110 metres d’alçada, 
tota una icona de l’arquitectura contemporània. La façana, d’alumini i vidre transparent, fa un joc fabulós 
amb la llum del sol. 
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La Diagonal d’avantguarda 


