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Roteiro 4 | El Raval
O roteiro El Raval percorre o bairro mais étnico e multicultural de Barcelona, El Raval, 
que forma parte da Ciutat Vella, a Barcelona antiga. É um bairro de contrastes, com muita 
população imigrante da África e da Ásia e que em tempos recentes está virando um dos 
lugares da moda em Barcelona.

Este roteiro de El Raval não contempla alguns pontos de interesse que estão cobertos 
pelo roteiro 3 | Las Ramblas, entre eles a loja El Indio, a Granja Viader, o Mercat de la 
Boqueria e o Palau Güell.

•	 Duração do roteiro: meio dia.
•	 Extensão do roteiro: 2,5 km.
•	 Período do dia: pode ser feito de manhã ou à tarde. 
•	 Se	fizer	de	manhã,	pode	incluir	no	período	da	tarde: os roteiros de números 1 ou 3.
•	 Se	fizer	à	tarde,	pode	incluir	no	período	da	manhã: nenhum roteiro finaliza perto 

do começo do roteiro 4. Por isso, pode ser combinado com qualquer outro roteiro.
•	 Melhor	em: um dia de sol, mas se estiver chovendo não seria o fim do mundo.
•	 Nível de esforço: leve. A caminhada é feita toda no plano.
•	 Levamos	as	crianças?:  é um percurso bem urbano, sem lugares especialmente pen-

sados para crianças. Elas vão gostar do Gato do Botero e também das vistas a partir 
do terraço do hotel Barceló Raval.

•	 Transporte: uma passagem de metrô para chegar até o ponto inicial (se preciso) e 
uma passagem de metrô para continuar o passeio por Barcelona (se preciso).

•	 Você vai gostar desse roteiro se: quer fugir da Barcelona mais turística, curte uma 
atmosfera multicultural e contrastes entre antigo e moderno.

•	 Escolha	outro	roteiro	se: está atrás da Barcelona de Gaudí ou das grandes atrações 
turísticas.
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Há várias estações do metrô ao redor do El Raval e muitos pontos de entrada no 
bairro. Nosso roteiro começa no sul de El Raval, na região do El Paral·lel. Pegue o 
metrô até a estação Paral·lel das linhas 2 (lilás) e 3 (verde). Escolha a saída (sortida) 
Ronda Sant Pau.

teatro El Molino, El Paral·lel

Entre no El Raval pelo carrer de Sant Pau. 

1 El Paral·lel 
El Paral·lel (Paralelo em espanhol) é o nome de uma avenida e 
também, por consequência, de uma região de Barcelona. Na pri-
meira metade do século XX, o Paral·lel foi um importante polo, a 
nível mundial, destinado ao entretenimento e ao lazer.

Na época de maior esplendor, a primeira metade do século XX, 
mais do 75% da avenida estava ocupada por teatros e outras 
salas de espetáculos, equiparados a Montmartre de París, West 
End de Londres ou Broadway de Nova York. Hoje só resta uma 
memória fotográfica da maioria dessas salas e teatros.

A proximidade com o porto de Barcelona, com intensa movi-
mentação de navios, pessoas e ideias, facilitou o crescimento 
de um polo de entretenimento, baseado na cultura popular que 
aflorava na Barcelona da época.  O Paral·lel, através de seus es-
petáculos, converteu-se na expressão cultural do conflito social, 
político e na mais visível percepção social do sexo. Sinônimo 
de artes cênicas, o Paral·lel também viu seu nome associado à 
prostituição. 

Do esplendor do passado restou unicamente um pequeno nú-
mero de teatros, que ainda funcionam na região, como o El Moli-
no e o Apolo, com uma oferta cultural direcionada principalmen-
te ao público local. 

 Restaurante	Moti	Mahal	
Se você estiver começando o roteiro bem no horário do almoço, 
e se gostar de culinária indiana (que tem tudo a ver com o bairro 
de El Raval, onde quase metade dos habitantes é originária da 
Índia ou do Paquistão), no número 103 do carrer de Sant Pau, do 
lado direito da rua, encontra-se o restaurante Moti	Mahal.

O interior do restaurante é típico da maioria dos restaurantes 
indianos, simples com diferentes enfeites étnicos nas paredes.  
Além de oferecer um serviço à la carte, o Moti Mahal tem um 
excelente menu fechado, servido tanto no horário do almoço 
como no jantar, todos os dias da semana.

carrer de Sant Pau, 103

www.motimahalbcn.com

12h a 15:30h e 20h a 23:30. 

INDIANO

Continue pelo carrer de Sant Pau. No segundo quarteirão, à direita, encontra-se a 
igreja de Sant	Pau	del	Camp.

http://www.motimahalbcn.com/
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2 Sant	Pau	del	Camp	
Dentro do bairro de El Raval encontra-se uma das surpresas 
mais incríveis da cidade: Sant	Pau	del	Camp, uma linda igreja 
românica. 

As grandes paredes de pedra, nas quais inúmeros símbolos es-
tão representados, contrastam com o bairro que a rodea, um re-
duto de cores e sabores norteafricanos e asiáticos.

A igreja data de 911 e é um dos templos mais antigos da cidade. 
Mesmo passado tanto tempo, a igreja e o claustro do antigo mo-
nastério beneditino estão em bom estado de conservação. Vale 
a pena apreciar com atenção as numerosas figuras e decorações 
esculpidas nas pedras próximas da porta principal.

3 Rambla	del	Raval	
La Rambla	del	Raval é uma das avenidas mais jovens de Bar-
celona. Foi criada em 1995, quando a prefeitura de Barcelona 
resolveu derrubar os cortiços que ocupavam a região, para abrir 
um grande espaço no coração do bairro de El Raval. Onde antes 
se encontrava uma zona muito complicada da cidade, hoje estão 
palmeiras, bancos, cafés e restaurantes, que ajudam a criar um 
lugar muito agradável para um passeio ao ar livre.

La Rambla também é um de ponto de encontro para as comuni-
dades imigrantes que moram no bairro. De repente você pode 
achar que está em uma cidade do norte da África e não na capi-
tal da Catalunha. 

Percorra a extensão completa da Rambla. Logo no começo, à es-
querda, descubra o simpático Gato de Botero, obra do artista 
colombiano Fernando Botero. As formas arredondadas do bicha-
no resultaram familiares para quem conhece a obra de Botero. 
O gato faz um grande sucesso com as crianças e também com os 
mais crescidinhos.

4 Hotel Barceló Raval
Continuando pela Rambla del Raval, um pouco mais em fren-
te se levanta a moderna estrutura do Hotel Barceló Raval. Sua 
inauguração contribuiu, ainda mais, com a revitalização dessa 
área, onde se misturam os locais, os modernos, os imigrantes e 
os turistas.

Entre na recepção do hotel, dê uma olhada para ver o incrível 
design, e pegue o elevador que fica à direita para subir até o 
terraço do hotel. No topo do hotel há um fantástico terraço cir-
cular com vistas panorâmicas de 360° da cidade de Barcelona. 
Imperdível.

terça a sábado 10h a 13:30h 
e 16h a 19:30h. 

Ingresso à igreja: gratuito. 
Claustro: 3€.

Gato de Botero na Rambla del Raval

Continue pelo carrer de Sant Pau até chegar na Rambla	del	Raval.

terraço do Hotel Barceló Raval
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5 Jardins	de	Rubió	i	Lluch	
Atravesse a pequena porta de acesso para entrar nos deliciosos 
Jardins	de	Rubió	i	Lluch, um oásis de tranquilidade no meio do 
bairro. 

O jardim encontra-se no meio do prédio ocupado pelo antigo 
Hospital	de	la	Santa	Creu, considerado um excelente exemplo 
do estilo gótico civil catalão. 

O hospital foi transferido, em 1929, para o novo Hospital	de	la	
Santa Creu i Sant Pau, no bairro do Guinardó, uma das joias mo-
dernistas de Barcelona. 

Hoje, o antigo hospital é sede da Biblioteca	Nacional	de	Cata-
lunya e também do Institut d’Estudis Catalans.

Os Jardins de Rubió i Lluch são muito bonitos e tranquilos e ne-
les é possível encontrar muitas espécies de árvores, com predo-
minância de laranjeiras. 

 El Jardí 
Entrando nos jardins, à esquerda, encontra-se o El Jardí (o jar-
dim), um café e bar de tapas. 

É um ótimo lugar para um pit-stop tranquilo no roteiro pelo bair-
ro.

Que tal uma taça de vinho nas alturas? O terraço do 
hotel inspira! A alternativa para um pit-stop são as 
numerosas terrazas ao longo da Rambla del Raval.

Chegando no final de La Rambla del Raval, entre à direita no carrer	de	l’Hospital. 

Caminhe vários quarteirões até chegar no muro exterior da Biblioteca	de	Catalunya. 
Fica no lado esquerdo da rua, na interseção com o carrer	de	les	Egipcíaques. A bi-
blioteca ocupa o prédio do antigo hospital	de	la	Santa	Creu. 

Jardins de Rubió i Lluch

CAFÉ E BAR DE TAPAS

www.eljardibarcelona.es 

Atravesse os jardins e saia pelo acesso que se encontra no lado oposto da entrada 
que você usou. Então estará em uma rua com muros de pedra em ambos os lados.  
À esquerda está o Institut d’Estudis Catalans. Se a porta estiver aberta, entre para 
ver o lindo claustro.
Uma porta final e você sai no carrer	del	Carme, uma das ruas mais tradicionais do 
El Raval.  Virando à esquerda e caminhando até o número 63, você vai chegar no 
modernista bar Muy Buenas. Até setembro de 2014, o interior do bar conserva-
va a mobília e a fachada modernista original, que foram retiradas pelo inquilino, 
envolvido em uma disputa com o propietário do bar.
Volte para pegar o carrer dels Àngels, à esquerda. 
Faça um pequeno zigue-zague. Entre à direita pelo carrer del Pintor Fortuny e à 
esquerda pelo carrer del Doctor Dou.

http://www.eljardibarcelona.es/
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 Barcelona Reykjavik
No número 12 da pequena rua encontra-se a padaria Barcelona 
Reykjavik, uma padaria islandesa que contrasta com o tema me-
diterrâneo e asiático dominante no bairro. 

Aproveite para comer um docinho, caso tenha despertado aque-
la fome curiosa.

6 MACBA 
O MACBA	(Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona), um mo-
derno museu que sinalizou o começo de uma nova vida para o 
bairro de El Raval, quando foi inaugurado em 1995.

O prédio do museu é do arquiteto americano Richard	Meier, 
que tinha como objetivo unir a arte contemporânea exposta no 
interior do museu e os prédios históricos que o rodeam. 

O uso de grandes superfícies envidraçadas confere especial lu-
minosidade ao interior do museu, onde as linhas retas e curvas 
se alternam. O foco do acervo do museu é a arte dos últimos 50 
anos. O MACBA exibe sua coleção permanente, além de abrir as 
portas para exposições temporárias.

A praça na frente do MACBA é ponto de encontro de skatistas e 
outras turmas urbanas. 

7 CCCB
O CCCB	 (Centro	de	Cultura	Contemporània	de	Barcelona) foi 
inaugurado em 1994, depois de uma profunda reforma no pré-
dio que antes era ocupado pela Casa de la Caritat de Barcelona. 

O CCCB tem uma intensa programação cultural que inclui shows 
de música, cinema, cursos, palestras e festivais, com foco na ci-
dade e nas novas tecnologias. Vale a pena chegar até o Pati de 
les Dones (pátio das mulheres), o elemento central do CCCB, 
que permite o acesso às diferentes partes do centro. É um lugar 
muito bonito onde se mescla o antigo com o moderno, refletidos 
na imensa fachada de vidro integrada ao prédio antigo. 

carrer del Doctor Dou, 12

www.barcelonareykjavik.com

segunda a sábado 10h a 21h

domingo 10:30h a 20h 

PADARIA

Continue pela rua até o final e vire à esquerda no carrer	d’Elisabets. Logo mais 
vai descobrir, à direita, o branco e moderno prédio do MACBA.

Plaça dels Àngels 1

www.macba.cat

segunda, quarta, quinta e 
sexta 11h a 20h

sábado 10h a 20h

domingo e feriados 10h a 
15h

Fechado na terça.

Ingresso: 10€. Estudantes: 
8€. Menores de 14 anos e 
maiores de 65: grátis.

Atrás do MACBA está outro museu, o CCCB.

Saia do CCCB e volte para o MACBA. Pegue agora o carrer de Ferlandina até o 
cruzamento com o carrer de Joaquín Costa.

carrer Montalegre, 5

www.cccb.org

terça a domingo 11h a 20h 

Fechado na segunda.

Ingresso: 6€. Menores de 25 
anos e aposentados: 4€. Me-
nores de 12 anos: grátis.

http://www.barcelonareykjavik.com/
http://www.macba.cat
http://www.cccb.org
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8 Casa	Almirall
A Casa	Almirall é um bar modernista fundado em 1860. O esta-
belecimento mudou de donos em 1976.

No interior do bar foram preservados muitos elementos da de-
coração modernista. O balcão é de mármore e em um extremo 
encontra-se uma escultura em ferro da musa da Exposição Uni-
versal de Barcelona de 1888.

Encontrando o bar aberto (durante a semana abre unicamente 
no final da tarde), é um ótimo lugar para tomar uma cerveja em 
um bar com uma atmosfera única.

 Fábrica	Moritz
Moritz é uma das duas grandes marcas cervejeiras da Catalunha, 
a outra é a Damm. 

Em 2012, como parte do relançamento da marca, a antiga fábri-
ca de cerveja se converteu em um grandioso espaço, que mante-
ve o nome de Fábrica	Moritz. O projeto foi responsabilidade do 
arquiteto francês Jean Nouvel, que já tinha deixado sua marca 
no skyline de Barcelona com sua inconfundível Torre	Agbar.

A antiga fábrica foi convertida em um centro gastronômico que 
ocupa 4.500 m2. Dentro da Fábrica Moritz há diferentes es-
paços, incluindo um bar/restaurante com várias subdivisões, um 
bar especializado em vinhos, uma padaria e uma loja de presen-
tes da marca.

Estabelecendo uma conexão com o passado do recinto, inúme-
ros artefatos, que eram então utilizados na fabricação de cerve-
ja, podem ser vistos nos diferentes espaços da Fábrica Moritz, 
incluindo máquinas de engarrafar e grandes depósitos de cer-
veja.

A carta de comidinhas da Moritz é muito extensa. Gostamos bas-
tante das bombas	de	la	Barceloneta, das batatas	Pfaffenhoffe e 
da flammkuchen, uma fina pizza tradicional da Alsácia e prepa-
rada com crème fraîche, tiras de cebola e bacon.

Não há como não pedir a cerveja da casa. A Cervesa	Moritz	Epi-
dor é apresentada em uma linda garrafa de 1 litro.

carrer de Joaquín Costa, 33

Os horários mudam cons-
tantemente. Durante a se-
mana, costuma abrir no final 
da tarde. No final de semana 
abre ao meio-dia.

BAR MODERNISTA

Entre à direita e suba o carrer de Joaquín Costa. É uma rua para pedestres que 
junta muitos elementos do bairro, com sua mistura de lojas, bares, restaurantes e 
mercadinhos étnicos. 
O roteiro pelo Raval termina no final da rua. Querendo pegar o metrô, vire à direita 
na ronda de Sant Antoni e chegue até a estação Universitat da linha 1 (vermelha).
Para finalizar seu passeio em grande estilo, indicamos uma visita à Fábrica	Moritz.

Ronda de Sant Antoni, 39

www.moritz.com

segunda a domingo 6h a 3h

CERVEJARIA DE DESIGN

interior da Fábrica Moritz

http://www.moritz.com
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mapa	do	roteiro 4 | El Raval
Se você tiver acesso à internet, clique aqui para abrir uma 
versão interativa do mapa criada com Google Maps.
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