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El jove Nathan Drake coneix Victor Sullivan, amic
del seu germà desaparegut. Amb la intenció de
descobrir on està el seu germà, s'emergeix en l'última
aventura que va fer: trobar el tresor de Magallanes.
Nathan Drake haurà de viatjar per diverses parts del
món, entre elles, Barcelona.

Uncharted és una pel·lícula nord-americana que es va
estrenar l'11 de febrer de 2022. Va atreure l'atenció
del públic, per actors com Tom Holland, Antonio
Banderas o Mark Wahlberg, i dels fanàtics dels
videojocs que van veure com s'adaptava una saga
famosa al cinema. Ara, ha recaptat $393 milions de
dòlars.

Uncharted 
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Una Barcelona de pel·lícula 

La ciutat de Barcelona es converteix en una de les
principals protagonistes de la pel·lícula. És el
primer punt al qual es dirigeixen Nathan Drake i
Victor Sullivan en la seva cerca del tresor i
gràcies a Uncharted descobrim alguns punts més
emblemàtics de la ciutat com Montjuïc o la
Sagrada Família. 

Barcelona és una de les localitzacions més
importants en tot el film, ja que el tresor de
Magallanes, suposadament, es troba en aquesta
ciutat, concretament a l'església de Santa Maria
del Pi. 
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QUÈ HAS DE FER?
 

Hauràs de completar les proves i desxifrar els secrets
que oculta la ciutat de Barcelona per fer-te amb el

Tresor de Magallanes.
 
 

INSTRUCCIONS
 

A cada prova els i les participants hauran de resoldre
una sèrie d’endevinalles i preguntes relacionades amb

la ciutat de Barcelona. En accedir a la següent
ubicació, se n'hauran de respondre unes altres, i així

successivament. Cada emplaçament tindrà assignat un
personatge de la pel·lícula Uncharted, el qual s’haurà

de buscar a la mateixa guia de viatges per anar a la
següent localització i desxifrar els missatges de

l’escape room. 
A més, també hauran de desxifrar alguns missatges en

grec que es troben ocults!
Guanyarà l’escape room i, qui sap, potser el Tresor de

Magallans, aquella persona que tingui més punts.
 

DURADA
 

La ruta té una durada de 
 

L'aventura comença a Montjuïc 
Endavant! 
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C O M  A R R I B A R ?
Montjuïc

Sagrada Família

L1/L3 - Plaça Espanya
55 - MNAC /Museu Etnològic
150 - Pl. Espanya / Piscines Picornell - MNAC
13 - Av. Francesc Ferrer i Guàrdia / Poble Espanyol
37 - Pl. Espanya - Av. Paral·lel

L2/L5 - Sagrada Família

19, 33, 34, D50, H10 i B24 – Sagrada Família

Plaça Reial

L3 - Liceu

59, V13 – La Ramba-Pl del Teatre / La Rambla-La Boqueria / La
Rambla-Liceu

Mercat del Born
L4 - Jaume I, Barceloneta
L1 - Arc de Triomf

59, D90 – parada Pla de Palau
47, V15, V17 – parada Via Laietana/Correos
V19, H14 – parada Av. P. Picasso o Marquès de l’Argentera
120 – parada Placeta del Comerç
H16 – parada Lluís Companys

Plaça Sant Felip Neri i Santa Maria del Pi

L4 - Jaume I
L1 - Liceu

59, V13 – La Ramba-Pl del Teatre / La Rambla-La Boqueria / La Rambla-
Liceu

IV

Es recomana comprar una T-10
(11,35€) per a disposar de 10 viatges.

Si l'estància és més llarga, es
recomana la T-Usual (40€) que

disposa de viatges il·limitats 



I T I N E R A R I
Montjuïc
L'inici de tot...

Montjuïc vol dir Muntanya jueva i és un punt de referència de Barcelona.
A la cima de la muntanya s’hi troba el castell, anomenat castell de
montjuïc, des d’on hi ha unes bones vistes de la ciutat.  
Els Jocs olímpics del 1992 i la fira Mundial del 1929 van ser molt
importants i van permetre la construcció del Pavelló d’Esports de
Barcelona.
A més, no s’ha d’oblidar la màgia de Montjuïc. Compta amb unes fonts,
que són un espectacle d’aigua, colors i música clàssica, apta per tothom.

.

 

Montjuïc apareix al principi de la pel·lícula, però és una escena amb molta
acció. Els personatges principals comencen una persecució per sobre els
teulats, per aconseguir les dues claus daurades que la seva companya els
ha robat. 

Ara toca jugar una mica. Escaneja
el codi QR que et porta a un Quizz

per trobar la següent ubicació
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O N  P A R A R ?

Montjuïc
VI

Bar les Cascades
Situat al cor de Montjuïc i tocant
el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, el Bar les Cascades
és ideal per passar una estona a
la fresca, admirant la bellesa
dels jardins que envolten la zona
de Montjuïc i donar voltes al cap
per trobar la solució de
l’endevinalla. Si vas a l’estiu i
un cop hagi marxat el sol, potser
tens sort de veure la font de
Montjuïc en acció! Plaça de les Cascades, s/n, 08038 Barcelona

Petit Montjuïc
Potser busques una experiència
més tranquil·la, allunyada del
soroll de la zona del MNAC,
Petit Montjuïc és la teva opció.
Endinsa’t a provar un bon cuscús
a la fresca mentre segueixes les
pistes del tresor de Magallanes.
Pensa que sense l’estómac ple no
seràs un bon aventurer!

Carrer de Sant Isidre, 2, 08004 Barcelona

https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201
https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201


Plaça Reial
Seu, agafa aire i seguim

La bellesa de la plaça fa evident el nom de “real” que porta. És una de
les places de Barcelona amb més vitalitat i més distingida. L’estil que
envolta la plaça és neoclàssic i destaca per la seva font, els fanals, les
palmeres i els porxos. Se li va atribuir aquest nom perquè es va voler
dedicar a Ferran II i per enaltir la monarquia.
Avui en dia, la plaça és un gran lloc d’oci per la gran quantitat de bars i
restaurants que hi ha, situats sota els porxos.

Aquesta plaça apareix durant la mateixa seqüència de persecucions en què
apareix la plaça de Sant Felip Neri. Per fer un recordatori, Sully
s’enfronta a una rival que també vol el tresor i la persecució passa per
diversos punts, entre ells, aquesta plaça.

VII

Ara toca jugar una mica. Escaneja
el codi QR que et porta a un Quizz

per trobar la següent ubicació
 



SicPa rvis Mmagna 
 
 

VIIIA B A N S  D E  S E G U I R

A M B  L A  R U T A . . .

Haureu de desxifrar el següent missatge de
la pel·lícula amb l'ajuda de l'alfabet grec.

Pista! És un lema de Sir Francis Drake



O N  P A R A R ?

Plaça Reial
IX

Glaciar
Unes braves a la fresca? Una
cervesa? Glaciar és un dels bars
situats al cor de la mateixa Plaça
Reial. A la seva carta trobareu
un munt de tapes que us faran
recarregar bateries per continuar
estripant el que hi ha darrere del
tresor de Magallanes. A més,
podràs gaudir de la bellesa de la
plaça. Glaciar és un dels bars
més antics d’aquest espai,
història viva de Barcelona! Plaça Reial, 3, 08002 Barcelona

Greenco healty organic
food
Prefereixes parar a dinar i gaudir de
plats saludables i orgànics? No
dubtis en passar per Greenco. La
seva àmplia oferta de productes
ecològics i de proximitat et deixaran
un bon gust de boca mentre
gaudeixes de les vistes de la Plaça
Reial. Anteriorment, el local era
propietat de Lluís Soler i Pujol i era
un Museu de Bèsties dissecades, un
reclam turístic pels viatgers del segle
XIX.Plaça Reial, 8, 08002 Barcelona 

https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201
https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201
https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201


Santa Maria del Pi
Un lloc sagrat i amb més secrets

Santa Maria del Pi és una església parroquial catòlica d’estil gòtic català,
declarada bé d’interès cultural l'any 1931. La tradició diu que el seu nom
ve d’haver-se trobat la imatge de la verge al tronc o cor d’un pi.
L’església també té el nom de Santa Maria dels Reis, ja que el seu primer
retaule representa l’adoració als reis.

Nathan, Sully i Chloe es colen a l’església perquè han descobert que allà
pot ser que hi hagi el tresor. Un cop allà, necessiten buscar exactament el
punt on col·locar les claus per veure si el seu somni es fa realitat, però es
troben amb moltes aventures i entrebancs.

X

Ara toca jugar una mica. Escaneja
el codi QR que et porta a un Quizz

per trobar la següent ubicació
 



O N  P A R A R ?
Santa Maria del Pi

El Drac de Sant Jordi
Amb vista a la Basílica de Santa
Maria del Pi i al cor del Barri
Gòtic de Barcelona, el Drac de
Sant Jordi ofereix una selecció
de pinxos i tapes per fer una
paradeta. Compten amb un
menú degustació que inclou
crema catalana! 

Plaça de Sant Josep Oriol, 3 08002 Barcelona

Irati Taverna Basca
Pots traslladar-te fins a Euskadi
sense anar gaire lluny de la
Basílica de Santa Maria del Pi.
Irati emula a la perfecció
l'essència de les tavernes basques
oferint no només els típics pinxos
sinó també una selecció de plats
inspirats en les terres del nord de
la península. També té opcions
vegetarianes per satisfer a tots els
clients. No deixis que la fam aturi
les teves ganes d’aventura!Carrer del Cardenal Casañas, 17, 08002 Barcelona
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https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201
https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201


Mercat del Born
Visita pels temps passats

Recórrer el born, és recórrer
l’ànima i les arrels de
Barcelona. Antigament, aquest
edifici construït amb ferro, va
ser un mercat minorista dedicat
a la venda de peix (1876), tot i
que no va tenir gaire impuls
sobre el comerç del barri. Així
doncs, uns anys més tard es va
convertir en un centre cultural
que acull restes arqueològiques
que corresponen a l’antic barri
de la Ribera, enderrocat per la
construcció de la Ciutadella en
1717.

 Els protagonistes van seguint pistes per arribar al tresor. Una d’elles és la
Casa dels Montcada, que a la vida real és el mercat del born. Així doncs,
en aquesta escena, s’aprecien perfectament les restes arqueològiques del
born.

XII

Ara toca jugar una mica. Escaneja
el codi QR que et porta a un Quizz

per trobar la següent ubicació
 



O N  P A R A R ?

Mercat del Born

XIII
Tlaxcal
Entre l'Estació de França i el
Mercat del Born, en un carrer
per als vianants, està Tlaxcal un
restaurant especialitzat en
menjar mexicà. Gaudeix dels
millors tacos de la zona en un
entorn tranquil i amb vista al teu
pròxim destí. L’ambient de
cantina i la proximitat al
transport públic faran d’aquesta
opció una de les més segures per
gaudir d’un bon àpat. Carrer del Comerç, 27, 08003 Barcelona

Muchacho
Potser et ve més de gust un
entrepà i unes patates? Cap
problema! Muchacho, situat
davant del Mercat del Born, té
una carta àmplia de cerveses amb
les quals podràs obrir l’estómac a
les aventures que t’esperen amb
la ruta d’Uncharted.

Passeig del Born, 29, 08003 Barcelona

https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201
https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201


La Sagrada 
Família
El cor i el símbol 
de Barcelona

Un gran exponent de l’arquitectura modernista creada per Gaudí.
 És una basílica catòlica que es va iniciar en 1882 i avui en dia encara
està en construcció. Gaudí hi va dedicar bona part de la seva vida,
sobretot els últims 10 anys. El temple que aquest arquitecte volia
construir s’està fent possible gràcies als plànols que va deixar després de
la seva mort. 
La Sagrada Família té un gran nombre d’elements religiosos i destaquen
sobretot les torres, les façanes i l’interior, que compta amb unes columnes
en forma de tronc d’arbre creant un clima semblant a un bosc.

 

La Sagrada Família apareix en un moment què el pare i el fill Montcada
es troben i s’asseuen en un banc a parlar del futur de la família. Justament
s'asseuen a un banc enfront d’aquesta edificació emblemàtica de
Barcelona.

XIV

Ara toca jugar una mica. Escaneja
el codi QR que et porta a un Quizz

per trobar la següent ubicació
 



XVU N  N O U  E N I G M A !

El podràs resoldre?

Pista! Es troba inscrit en les monedes

 
Pro Devs Qvod Licentia

 



O N  P A R A R ?

Sagrada Família

La Paradeta
Situat al Passatge de Simó, just
tocant a la Sagrada Família,
trobaràs La Paradeta. Un lloc
on, com bé indica el seu nom,
fer un merescut descans després
de tanta aventura. Ideal pels
amants del peix, el marisc i els
preus assequibles. Un espai que
emula una peixateria i que, ben
segur, et transportarà al teu
vaixell, posant punt final a una
jornada intensa darrere les pistes
del tresor de Magallanes.

XVI

Passatge de Simó, 18, 08025 Barcelona

Anauco
Si prefereixes les burgers o
busques una opció vegana, no
dubtis en parar per Anauco. Situat
al Carrer València i prop de la
Sagrada Família, aquesta
hamburgueseria ofereix opcions
per a tothom a preus assequibles.
Tota la seva carn es pot substituir
per falàfel esdevenint una opció
segura per a tots els gustos.

Carrer de València, 428, 08013 Barcelona

https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201
https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201


Plaça Sant Felip Neri

Atacs, pistoles i forats a les parets

Aquesta plaça romàntica i amb
un toc decadent, és un lloc
imprescindible en el passeig
pel barri gòtic. A la plaça, la
presideix una font i la domina
l’església barroca de Sant Felip
Neri. Com a curiositat, aquest
mateix terreny havia estat el
cementiri de la Catedral de
Barcelona i s’hi enterraven els
seus parroquians i alguns
membres del gremi que tenien
assignat un altar a la Catedral.

Mentre Sully i Chloe es mouen pel subsol de la ciutat, Sully s’enfronta a
una sèrie de persecucions amb una de les rivals que els vol robar les claus
per aconseguir el tresor. Aquestes persecucions es produeixen en aquesta
plaça.

XVII

Ara toca jugar una mica. Escaneja
el codi QR que et porta a un Quizz

per trobar la següent ubicació
 



O N  P A R A R ?

Plaça Sant Felip Neri

Un gelato per te

Aprofita el camí entre Santa Maria
del Pi i la Plaça Sant Felip Neri per
prendre un gelat refrescant. Un
gelato per te és una gelateria
artesanal situada a la mateixaplaça
de destí. 

XVIII

Carrer de Sant Felip Neri 1, 08002 Barcelona

https://www.google.com/maps/place/Bar+les+Cascades+Sl./@41.3692182,2.1520387,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2705909e34d:0xe76ff8507d55e843!8m2!3d41.3694365!4d2.1524201

