
VISITA AL PALAU DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA



La visita va començar davant el Palau de la Generalitat.
La façana del Palau de la Generalitat és d’estil renaixentista i dóna una solemne 

benvinguda als visitants que s’apleguen a la plaça Sant Jaume.



Entre els anys 1914 i 1923, durant la Mancomunitat de Catalunya, s’inicià la 
restauració del Palau de la Generalitat per a tornar-li l’esplendor d’abans.

L’art característic d’aquest Palau és el gòtic civil català.



La primera de les sales que vàrem visitar, actualment compleix la funció de sala 
d’espera per a les visites del president.



Amb la capella de Sant Jordi, el mestre d’obres Marc Safont culminà la seva
missió d’embellir el palau medieval.



La capella de Sant Jordi…



Al segle XVI i XVII es va anar ampliant el Palau de la Generalitat 
construint nous edificis al voltant d’un pati de tarongers que amb els

anys s’ha convertit en un dels espais més emblemàtics.



El carrilló del Palau té 49 campanes que abasten una extensió tonal de 4 octaves i 
li dóna la categoria de carrilló de concert.

És un instrument sonor singular que permet interpretar tota mena de 
composicions musicals escrites expressament per a ell, així com adaptacions

d’obres de tots els estils.



La sala Tarradellas on es reuneixen solemnement el president i els seus
consellers.



La sala de Sant Jordi dóna a la plaça Sant Jaume i està destinada a les 
recepcions. Aquesta sala es coronada per una cúpula i té una estructura de tres 

naus separades per grans pilars, les seves parets estàn cobertes per pintures
murals del primer terç del segle XX sobre temes històrics.



El grup que vàrem fer la visita l’onze d’abril del 2008… molt riallers.



UNA ESCAPADA AL CONSELL
CONSULTIU



La necessitat de creació del Consell Consultiu de la Generalitat es va establir a l'Estatut d‘autonomia de 
Catalunya de 1979. És, per tant, una institució estatutària i sense precedents en la història de les nostres

institucions.

El Consell Consultiu ha de vetllar per l'observança i el compliment de la Constitució i de l'Estatut d‘autonomia
de Catalunya.



–FINS AVIAT !


