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ABSTRACT 

CATALÀ 

El meu projecte tracta d’una ruta turística per Europa. He escollit diferents 

països que són els que més m’agraden per a què formessin part del viatge en 

un període de 24 dies. He decidit fer-ho mitjançant les TIC perquè crec que 

tenim al nostre abast molta informació sobre viatges a Internet; he pogut 

reservar hotels i/o hostals, he aconseguit bitllets d’avions i trens a preus bastant 

assequibles i he pogut visualitzar els trajectes, els temps i els llocs on volia 

arribar. La conclusió que he tret d’aquest viatge ha estat que les experiències 

viscudes m’han ensenyat l’enriquidor que pot ser conèixer i aprendre les 

diferents formes de vida, costums, hàbits i societats que pot haver-hi en 

diversos països en un mateix continent. 

 

 

 

 

CASTELLÀ 

Mi proyecto trata sobre una ruta turística por Europa. He escogido diferentes 

países que son los que más me gustan para que formasen parte del viaje en un 

periodo de 24 días. He decidido hacerlo mediante las TIC porque creo que 

tenemos un nuestro alcance mucha información sobre viajes en Internet; he 

podido reservar hoteles y/o hostales, he conseguido billetes de aviones y 

trenes a precios bastante asequibles y he podido visualizar los trayectos, los 

tiempos y los sitios donde quería llegar. La conclusión  que he sacado de este 

viaje ha estado que las experiencias vividas me han enseñado lo enriquecedor 

que puede ser conocer y aprender las diferentes formas de vida, costumbres, 

hábitos y sociedades que puede haber en varios países en un mismo 

continente. 
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ANGLÈS 

My project is about a tourist route around Europe. I have chosen different 

countries that are those that I like more in order to be forming part of the trip in a 

period of 24 days. I have decided to do it by means of the ICT because I think 

that we have a wide range of information about trips in the Internet; I have 

reserved hotels and / or hotels, have obtained tickets of planes and trains to 

reasonable prices and I have visualized the distances, the times and the places 

where I wanted to reach. The conclusion that I have extracted of this trip has 

been that the lived experiences have taught me the wealth-producing thing that 

can be known and learn the different forms of life, customs, habits and society 

that can exist in several countries in the same continent. 
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INTRODUCCIÓ 

Sempre he volgut viatjar per Europa, d’aquí la meva idea d’aquest projecte, i 

descobrir les ciutats més famoses dels països del continent Europeu; així que 

vaig decidir fer la meva pròpia ruta turística amb activitats i visites en les 

capitals. Per viatjar per Europa necessitaré el meu DNI i el meu passaport, 

aquest últim el necessito per anar a Irlanda i al Regne Unit . 

El treball de recerca del qual vull tractar és com una persona jove pot viatjar 

durant 24 dies per Europa sense gastar-se gaires diners. 

He estat utilitzant les TIC per fer tot aquesta recerca ja que crec que avui en dia 

es pot preparar una ruta turística a través d’Internet, sense tenir ajudes d’una 

agència de viatges, i poder encarregar totes les visites als museus, rutes 

guiades, etc. des de les seves webs. També m’ha ajudat a saber comparar ja 

que “online” tens moltes pàgines que t’aporten informació però has de saber 

comparar-les amb altres per saber si són realment fiables. 

Durant uns quants mesos he estat planificant per on començar la ruta, on 

acabar, quines activitats fer i què visitar de la ciutat; vaig decidir començar per 

Dublín perquè és una de les meves ciutats preferides i perquè està al costat de 

Londres, que és la ciutat que més il·lusió tinc d’anar a visitar. Continuant amb 

París, la ciutat de la llum; Brussel·les, coneguda per el seu famós praliné; 

Amsterdam, una ciutat feta de canals; Berlín, la ciutat fènix; Praga, la ciutat de 

les cent torres; Viena, la ciutat de la música; Budapest, la ciutat dels balnearis; 

Florència, el bressol del renaixement; i finalment, Roma, la ciutat eterna. 

El transport ha sigut el més fàcil de trobar, encara que per les tres primeres 

ciutats necessités agafar un vol per arribar-hi, m’he abastit amb el Interrail per 

poder continuar la ruta des de París fins a Roma viatjant amb trens, sense 

haver de patir per perdre l’equipatge en la gran quantitat de vols que hagués 

tingut que agafar si hagués fet tot el viatge en avió. 

El meu objectiu final és demostrar que, encara sent jove, pots gaudir d’unes 

vacances turístiques per Europa encara que hauràs d’estalviar diners i/o buscar 

algun mitjà que t’ajudi a arribar al teu propòsit. 
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OBJECTIUS 

 

 Conèixer noves cultures. 

 

 Visitar els museus més importants de les ciutats. 

 

 Aprendre els hàbits i costums de la gent resident als llocs visitats. 

 

 Degustar els menjars més típics del països. 

 

 Descobrir noves coses de les ciutats. 
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a 

 

Primer dia  18 de juny 

Dublín és la capital de la República d’Irlanda. Està situada a la costa est, a la 

desembocadura del riu Liffey, el qual travessa la ciutat. La ciutat té una 

població de 527.612 habitants, però en l’àrea metropolitana hi viu prop d’un 

milió de persones. El gentilici és dublinès. Va ser fundada pels víkings el 841 

com a base militar i centre de comerç d’esclaus, i ha estat la capital del país 

des de l’edat mitjana.  

Per començar aquesta ruta, agafaré un vol des de l’aeroport del Prat de 

Llobregat, a les 10:20 hores, fins a l’aeroport de Dublín, on arribaré a les 12:10 

hores.  

 

Quan hagi arribat a l’aeroport, agafaré un bus de la companyia Aircoach, que 

hem deixarà a l’estació de bus de Kildare Street, ja que, és l’estació més 

propera a l’alberg, aquest recorregut tardarà uns 35 - 40 minuts en arribar-hi.  

De Barcelona a Dublín  
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L’alberg en el qual m’allotjaré és l’Avalon House, ubicat en 55 Aungier Street, 

2 Dublin, que està molt a prop de la famosa Catedral de Sant Patrici; aquí  hi 

estaré dues nits en una habitació compartida amb lliteres, on només tindré 

accés a l’allotjament i a l’esmorzar. 



 
9 

 

 

Després de deixar la maleta en l’alberg, em dirigiré cap a la presó de 

Kilmainham, però abans d’entrar en aquesta per visitar-la, dinaré al voltant. 

Menjaré en un restaurant anomenat La Dolce Vita, on serveixen tan plats 

italians com plats irlandesos tradicionals; es troba situat just davant mateix del 

lloc d’interès anomenat abans. Tardaré uns 40 minuts en arribar-hi. 
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Una vegada havent dinat, caminaré dos minuts i arribaré a la presó, aquí faré 

una visita guiada, la qual durarà una hora i mitja.  

La presó de Kilmainham era una antiga presó, però actualment és un museu. 

Aquesta presó ha tingut un paper important en la història d’Irlanda ja que molts 

caps de les revoltes irlandeses van ser empresonats i alguns executats. 

Va ser construïda el 1796, anomenada “New Gaol” : nova presó, per distingir-la 

de l’antiga que estava en mal estat. Era la presó del comtat de Dublín, dirigida 

pel Gran Jurat del Comtat de Dublín. Durant 140 anys es va fer servir com a 

presó; les seves cel·les s’hi van tancar molts activistes famosos per participar 

en la campanya per la independència irlandesa. Un cas va ser: els dirigents de 

l’Aixecament de Pasqua de 1916 van ser executats en la presó. En cada cel·la 
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es podien arribar a tancar unes 5 persones, tant homes com dones i nens junts. 

Les condiciones eren nefastes. Després del nou Estat Lliure Irlandès el 1924, la 

presó va ser abandonada.  

Actualment, posteriorment d’un temps de restauració, és un museu sobre la 

història del nacionalisme irlandès; hi ha una galeria d’art on s’exhibeix pintures, 

escultures i joies dels presos empresonats de totes les presons d’Irlanda 

contemporània. 

En conclusió, aquest monument és molt important per la història d’Irlanda 

perquè va morir gent pels seus ideals nacionalistes. 

Seguidament, caminaré uns 40 minuts fins arribar a la Catedral de Sant Patrici, 

la qual visitaré i també tindré una audioguia. 
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La Catedral de Sant Patrici es va construir al costat d’un pou que segons diu 

la llegenda: Sant Patrici batejava als que es convertien del paganisme al 

cristianisme. 

Originalment era una església de fusta construïda el segle V en honor de Sant 

Patrici; es va iniciar el 1191 i es va finalitzar la seva construcció en el 1270 amb 

pedra. Després, es van fer moltes més renovacions però aquestes han sabut 

mantenir la puresa històrica de l’edifici. També té una gran tradició musical data 

del 1742, quan el cor de la catedral va participar en la primera presentació del 

Messies de Handel. Avui en dia, és l’única catedral de tota Irlanda i Regne Unit 

que disposa de un cor que realitza dos misses cantades cada dia. 

Quan hagi acabat la visita per la Catedral més coneguda d’aquesta capital, 

aniré caminant durant uns 11 minuts fins al Castell de Dublín, on escoltaré una 

altra audioguia sobre aquest impressionant monument.  

 

El Castell de Dublín és un complex fortificat que va ser del govern britànic fins 

al 1922. El complex té data del segle XVIII, encara que en aquell lloc hi havia 

un castell des dels dies del Rei Joan d’Anglaterra, el primer Senyor d’Irlanda. 

Va servir com a seu del govern anglès sota el Senyoriu d’Irlanda (1171-1541), 

el Regne d’Irlanda (1541-1800), el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda 
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(1800-1922). Es va aprofitar per diverses funcions durant els segles: va ser la 

residència reial del Virrei d’Irlanda, el representant del monarca; la mà dreta del 

virrei en l’administració també tenia les seves oficines en el Castell; al llarg dels 

anys, el parlament i la cort de justícia es reunien aquí; va servir com guarnició 

militar. Un cas sense resoldre que va succeir aquí va ser quan el 1907 van ser 

robades del Castell misteriosament les Joies de la Corona Irlandesa.          

Durant la Guerra Angloirlandesa, el Castell va ser el centre de l’esforç britànic 

contra l’independentisme irlandès. Després, el 1922 quan va formar-se l’Estat 

Lliure d’Irlanda, es va deixar d’utilitzar amb funcions governamentals; durant 

uns anys va servir com a corts de justícia, i quan aquestes es van mudar, el 

Castell va ser usat per a cerimònies d’Estat. Durant molts anys a partir del 1938 

va ser utilitzat per a la presa de possessió de presidents.  

Actualment, el castell es fa servir com a centre de conferències i com a 

escenari de diverses reunions del Consell Europeu. 

Les àrees obertes per al públic són: la Sala de Sant Patrici, un saló de balls en 

el qual tenen lloc les preses de possessió presidencials, el Saló del Tron, que 

conté un tron del regnat del rei Guillem III, i les Estances del Virrei, que inclou 

les habitacions utilitzades pels virreis i els membres de la família reial quan 

estaven de visita. 

 

Després d’aquesta visita, em dirigiré cap a un dels restaurants de Nando’s, 

una cadena de menjar molt coneguda per Irlanda i Anglaterra, on soparé. 

Caminaré uns 8 minuts per arribar-hi. 
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Nando’s és una cadena de restaurant internacional de menjar casual original 

de Sud-Àfrica. Fundat en el 1987, té uns 1.000 restaurants en 30 països. Està 

especialitzat en plats de pollastre d’estil portuguès amb tot tipus de salsa. 

Finalment aniré passejant, durant uns 9 minuts, fins a St. Stephen’s Green, on 

em quedaré fins més o menys les nou de la nit i així veuré la posta de sol.  
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Saint Stephen’s Green és un parc públic situat al centre de la ciutat de Dublín, 

just en un dels costats de Grafton Street, un dels carrers comercials més 

importants i coneguts de la capital. 

La distribució del parc actual va ser dissenyat per William Sheppard, que el va 

obrir al públic el 1880. El parc té forma rectangular, abans els carrers que 

l’envoltaven constituïen una de les principals arteries que canalitzava el tràfic 

del centre de la ciutat, però a partir del 2004, el tràfic es va reduir. 

Fins el 1663, l’àrea on està ara el parc, estava situada a les afores de la ciutat i 

s’utilitzava per a pasturar el bestiar. En aquell mateix any, el govern municipal 

va decidir tancar el parc i vendre les terres que el vorejaven per a construir. El 

parc va ser emmurallat en el 1664 i ràpidament es van construir molts edificis 

d’estil georgià al voltant, la qual cosa va fer que a finals del segle XVIII, el lloc 

fos el lloc de residència de l’alta societat dublinesa. 

El 1814, el control del parc va passar a mans d’un comissionat representatiu 

dels residents de la zona per a que prengués la decisió de substituir el mur per 

una reixa i restringir l’accés al seu interior, perquè fos d’ús privat només pels 

veïns de la zona. Després de la mort del príncep Albert, la reina Victòria del 

Regne Unit va suggerir canviar-li el nom al parc per Albert Green i que hi hauria 

una estàtua en memòria d’aquest difunt, però el suggeriment va ser rebutjat 

amb indignació. 

L’accés lliure del parc no va ser fins que el 1877 el Parlament va ordenar que 

fos reobert perquè poguessin gaudir-lo tots els habitants de la ciutat per 

iniciativa d’Arthur Guinness, fundador de la companyia Guinness. Guinness va 

pagar el 1880 el redisseny del parc que fins ara no ha canviat gaire; per agrair 

la seva labor, a l’interior d’aquest parc hi ha una estàtua en el seu honor. 

Durant l’aixecament de Pasqua de 1916, un grup d’insurgents format per 

membres de l’Exèrcit Ciutadà Irlandès a les ordres del comandant Michael 

Mallin i de Constance Markiewicz va establir una posició al parc, agafant 

posicions defensives en aquest mateix. L’exèrcit britànic va respondre atacant a 

les posicions rebels el que va obligar a aquests últims a retirar-se al Reial 

Col·legi de Cirurgians, on van ser sufocats. Una part divertida de les cròniques 
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que expliquen aquest combat, diuen que va haver-hi un moment de “alto el foc” 

perquè el guarda del parc pogués donar de menjar als ànecs. 

Actualment, el parc opera sota la jurisdicció de l’Office of Public Works i pertany 

a l’Estat Irlandès. 
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Segon dia  19 de juny 

Aniré des de l’alberg fins a la cafeteria Beanhive Coffee per a esmorzar, 

tardaré uns 7 minuts. 

 

Després em dirigiré al Museu Nacional d’Irlanda, tardaré uns 5 minuts; 

primerament visitaré la part d’Arqueologia, i després caminaré fins l’altre banda 

del carrer per entrar a la part d’Història Natural.  
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El Museu Nacional d’Irlanda és el principal museu de la República d’Irlanda, 

té tres centres: d’art, de cultura i d’història natural irlandesa. 

Arqueologia: inclou el Calze d’Ardagh, el Calze de Derrynaflan i el Fermall de 

Tara, uns dels més famosos exemples de treball en metall de l’alta edat mitjana 

a Irlanda, així com ornaments prehistòrics de l’edat de bronze. Moltes 

d’aquestes peces van ser trobades al segle XIX per camperols i agricultors, 

quan l’expansió de la població va portar al cultiu de la terra que no havia estat 

tocada des de l’edat mitjana. 

Els museus d’Arqueologia i Història van ajuntar-se en una mateixa secció al 

museu a Kildare Street. Es va obrir el 1890 com a Museu de Ciències i Art de 

Dublín i també incloïa Leinster House fins a 1922, ara llar dels Oireachtas. 

Història Natural: està situat a Merrion Street i alberga espècies d’animals de tot 

el món. La seva col·lecció i aparença victoriana no han canviat des de principis 

del segle XX. 
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Seguidament, quan hagi acabat de veure aquesta part del museu, caminaré 

uns 4 minuts fins a Brookwood, un restaurant a prop del museu. Havent dinat, 

aniré fins a Trinity College, a 12 minuts caminant, on faré una visita guiada per 

dintre d’aquesta famosa universitat.  
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Trinity College o College of the Holy and University Trinity of Queen 

Elizabeth near Dublín, va ser fundat el 1592 per la Reina Elisabet I 

d’Anglaterra i és l’únic col·legi institucional de la Universitat de Dublín, la més 

antiga d’Irlanda.  

Està situat al carrer College Green oposat a les antigues “Cases Irlandeses del 

Parlament”. El campus té 190.000 m², amb edificis tant nous com vells, centrats 

al voltant de grans patis i dos camps de joc. El col·legi i universitat s’anomenen 

“University of Dublin” i “Trinity College”. L’excepció d’això és l’atorgament de 

graus: el col·legi proveeix tots els programes i el personal acadèmic són 

membres d’ell, però a la universitat s’imparteixen els estudis de graus. 

 

Després d’aquesta visita, em dirigiré al Jardí Botànic Nacional d’Irlanda. 

Agafaré un autobús a College Green que em deixarà molt a prop dels jardins, 

que em costarà 2,05 € i que trigaré uns 28 minuts en arribar-hi. 
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Els Jardins Botànics Nacionals d’Irlanda és un jardí botànic de 19,5 

hectàrees que es troba a Glasnevin, a uns 5 kilòmetres al nord-oest del centre 

de Dublín.                                                                                                                  

Es membre del BGCI: Agenda Internacional per la Conservació en els Jardins 

Botànics. 

Aquests jardins van ser creats el 1795 per la Royal Dublin Society i van anar 

creixent fins a resguardar unes 20.000 plantes vives i uns milions d’espècimens 

de plantes seques, a més de tenir hivernacles; aquests van ser dissenyats en 

ferro forjat per Richard Turner a finals del segle XIX. 

Actualment, el jardí allotja unes 15.000 espècies de plantes i cultius de gran 

varietat d’hàbitat procedents de tot el món. La conservació és molt important, té 

unes 300 espècies de plantes en perill d’arreu del món, entre les quals s’inclou 

6 espècies que estan en extinció en els seus medis silvestres naturals.  

Aquest jardí serveix com a centre d’investigació i entrenament hortícola incloent 

el cultiu de nombroses orquídies. 

 

Després de passejar-me pels jardins, soparé a un restaurant anomenat Brian 

Boru. Quan hagi sopat, tornaré caminant a l’alberg, trigaré uns 41 minuts. 
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Tercer dia  20 de juny 

L’últim lloc on faré una visita serà el Guinness Storehouse, però abans d’això, 

esmorzaré a un Starbucks que està just al costat de l’alberg. Seguidament, 

aniré caminant fins al St. Patrick’s Park, ja que em ve de camí per anar a la 

visita guiada. 

 

 

 

El Parc de Sant Patrici, està situat al costat de la Catedral de Sant Patrici, on 

es creu que Sant Patrici va batejar als primers cristians irlandesos amb aigua 

del riu Poddle que flueix sota terra d’aquest parc. 

Desenvolupat per Lord Iveagh el 1897, la construcció del parc va acabar el 

juliol de 1904, dissenyat per Arthur Dudgeon C.E. en el 1901. Iveagh va 

continuar mantenint el parc per molts anys fins que Dublin Corporation va 

agafar totalment la responsabilitat en els 1920. 
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Quan hagi vist aquest parc, continuaré dirigint-me al Guinness Storehouse. 

Aquí faré una visita guiada de l’interior del lloc i que inclou una tasta de 

begudes. 

 

Després de la visita em dirigiré a l’aeroport per anar a la següent destinació. 

Per arribar-hi, agafaré el bus de la companyia Aircoach, que vaig agafar per 

venir a la capital ja que és d’anada i tornada, a la parada de Kildare Street.  
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Recompte de la ruta dublinesa: 

 

Vol  ................................................................................................... 98,59 € 

Alberg (2 nits i esmorzar) ...................................................................... 24 € 

Aircoach (anada i tornada) .................................................................... 13 € 

Kilmainham Gaol ..................................................................................... 9 € 

Catedral de Sant Patrici ........................................................................ 12 € 

Castell de Dublín ..................................................................................... 8 € 

St Stephen’s Green ............................................................................ gratuït 

National Museum of Ireland................................................................ gratuït 

Trinity College ....................................................................................... 14 € 

Jardí Botànic Nacional d’Irlanda  ........................................................ gratuït 

St. Patrick’s Park ................................................................................ gratuït 

Visita Guinness Storehouse  .............................................................. 17,5 € 

Autobús ... .......................................................................................... 2,05 € 

Menjars ............................................................................................. ±120 € 

 

             TOTAL : 318,14 € 

 

  


