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Introducció

En aquesta guia et volem mostrar la cara oculta d’una
ciutat cosmopolita reconeguda internacionalment,
amb una essència misteriosa i atractiva per a
ciutadans i turistes de Barcelona. 

Vols gaudir d’aquells racons secrets que no
coneixies de Barcelona? Aquí els tens…

 



Bobby's Free
N 41°23'23.449''
E 2°10'14.52''

Sabies que el centre de Barcelona és una de
les zones que amaga més secrets de la ciutat?

Et presentem un dels espais més singulars de la
Ciutat Comptal: Bobby’s Free, una barberia
barcelonina que oculta més d’un secret. Les sospites
ja comencen amb l’horari… Una barber que està
obert de dimecres a diumenge de 19h a 2:30 de la
matinada?

Ambientada en els Estats Units dels anys 20 trobem
aquesta bar-beria. Un local perfecte pels més
clàssics. Per aquells que rebutgen les cadenes i
busquen recuperar l’essència dels barbers davants,
sí, dels que portaven tots els seus instruments
penjats del seu cinturó.



En aquest escenari, una vegada el client es posa
còmode a la cadira apareix el barber i
amablement pregunta: “Contraseña?”

Y es que, aquí recau l’essència de Bobby’s Free.
Cada setmana, el compte d’Instagram de la
bar-bería actualitza una paraula secreta, la qual
es convertirà en una clau d’accés a realitat
paral·lela del local. 

Bobby's Free En pronunciar LA PARAULA, l'equip del local
empenyerà subtilment el mirall que està situat davant el
client i donarà pas a un fosc rebedor el final desperta del
qual l'interès de tot aquell que es troba davant ell.

Després de recórrer el passadís i córrer les cortines
espesses es descobreix la realitat de Bobby’s Free: una
cocktelería clandestina.

Formada per dues sales, amb capacitat de més de 60
persones, trobem tauletes baixes, sofàs i tamborets sota
una llum càlida que suggereix un àmbient íntim i còmode. ¡I
si ets amant del Jazz es el llocs perfecte per prendre una
copa mentre escoltes els millors temes musicals dels anys
20!



Bobby's Free



La Clandestina
La màgia clandestina pren força a Barcelona.
Precisament, La Clandestina és un dels millors
espectacles de màgia secreta a la nostra ciutat.
La principal peculiaritat és que cada dia es
realitza a un lloc diferent, el local secret canvia i
no saps on estàs fins que no hi entres per la
porta. Aquí està la gràcia dels plans clandestins,
els quals tenen l’objectiu de recuperar la
Barcelona oculta i misteriosa. 

La direcció del lloc s’e t’enviarà per Whatsapp
el dia d’abans mentre l’esperes amb incertesa. 

UBICACIÓ SECRETA



La 
Clandestina
A l’entrar al local et rebràn el que per a tú
seran els principals protagonistes, els mags.
Són experts en fer màgia en botigues,
llibreries, salons o pisos plens de verges i sants
que realment impressionen. 

L’espectacle de màgia, però, no el veuràs sol i
marginat, trobaràs una sèrie de cantants d'òpera
que li donaràn un toc especial al show. I si et sembla
poc tot això, també tindràs públic que serà
testimoni de tota la sessió clandestina de la qual
podràs gaudir. 



Gran Logia
Femenina 
Tan misterioses com polèmiques, les
maçoneries son organitzacions de
caràcter secret que han existit des de 1717.
En aquestes associacions clandestines es
reuneixen persones organitzades en
entitats conegudes com a logies. 

Originalment, les maçoneries estaven
formades només per homes, però la
basant més liberal ha creat lògies mixtes i
femenines. 

N 41°43′08.51′′
E 2°18′50.38′′



Gran Logia
Femenina 
A Barcelona, més concretament al barri
de Sant Andreu, es troba l'única logia de
tota Espanya formada únicament per
dones. La Gran Logia Femenina d'Espanya
conforma una societat que preten trencar
amb els rols de gènere i l'estructura
patriarcal.

Descobreix els secrets que amaga aquesta
societat centenària.  



Restaurant 
Paradiso&Pastrami 

Al barri del Born trobem el restaurant
Paradiso & Pastrami Bar, un viatge a un
altre món amb el millor pastrami de
Barcelona. Amagada darrere una nevera,
es troba aquest restaurant-coctelería
clandestí.  

Al Paradiso & Pastrami Bar podràs gaudir
d'uns còctels d'autor d'allò més originals i
sandwitches de pastrami artesans. 

N 41°23′19.68′′
E 2°09′32.39′′



Restaurant 
Paradiso&Pastrami
Al Paradiso & Pastrami Bar podràs
degustar els millors còctels del bar
número 3 en la llista dels World's 50 Best
Bars.  

Hi ha rumors que diuen que dins el
restaurant clandestí, hi ha un altre
restuarant clandestí, però això ho haureu
de descobrir per vosaltres mateixos.  

T'ho perdràs?
Aprèn a elaborar un còctel

Paradiso de la mà dels
millors bartenders! 



Soho House
Barcelona
Ubicat a la plaça Medinaceli, es troba la Soho
House, el club exclusiu de Barcelona del qual
tothom vol formar part. La casa privada disposa
d’habitacions, dos restaurants, una sala de cine, una
zona d’spa i dues piscines. Per si no fos prou
exclusiu, també hi ha un “speakeasy”, un club
encara més privat dins un club privat. 

N 41°22′42.64′′
E 2°10′45.48′′



Soho House
Barcelona
Aquells que no formin part de la House, només podran entrar
si un membre els convida. Però no creieu que fer-se soci de la
Soho House és tasca fàcil. Aquells que pertanyin al club han
de ser “creatius”, tal com ells ho descriuen. Han de ser
persones estretament lligades a sectors artístics i culturals,
com el món de l’art, la música, la comunicació, el cine o el
teatre. Si no et dediques a res relacionat amb això, ja et pots
oblidar de ser soci. Si, en canvi, creus que tens el perfil per
inscriure’t has d’omplir un formulari i comptar amb l’aval de
dos socis. Un cop enviat, només et queda esperar. Un comitè
valorarà la teva proposta i ells decidiran si pots formar part
del club més exclusiu de Barcelona.  

Els projectes dels
"creatius" de la Soho

House



Libert Swinger
Club

N 41°22'34.859''
E  2°9'12.719''

Et consideres un/a amant de l'erotisme  y la
diverisó?

Libert Swinger Club es un club on la
privadesa és una de les característiques més
destacades. Un oasi de sensualitat per a
parelles, nois i noies liberals.

El recinte es troba equipat amb: barra de
copes, zona de sofàs, habitacions a les
fosques, passadís francès, zona de llits,
dutxes...



Libert Swinger
Club

Encara no tens amb qui anar? 

Dilluns:  De 15h  a tancament
Dimarts: De 15h a tancament
Dimecres: De 11h a 15h y de 15h a
tancament
Dijous: De 15h a tancament
Divendres: De 15h a tancament
Dissabte: De 16h a 21h
Diumenge: De 17h a tancament

Dilluns i dimarts: Parelles 30€/ 1 consumició cadascun, nois 30€/2 consumicions, noies 10€/1 consumició.

Dimecres (matí): Parelles 20€/1 consumició cadascun, nois 50€/2 cosumiciones, noies 10€/1 consumició.

Dimecres (tarda): Parelles 30€/1 consumició cadascun, nois 30€/2 consumicions, noies 10€/1 consumició.

Dijous i divendres: Parelles 30€/1 consumició cadascun, nois 30€/2 consumicions, noies 10€/1 consumició.

Dissabtes: Parelles 30€/1 consumició cadascun, nois 40€/2 consumicions, noies 15€/1 consumició.

Diumenges: Parelles 25€/1 consumició cadascun, nois 30€/2 consumicions , noies 10€/ 1 consumició.



Hotel H La Paloma
Localitzat al barri de Sant Antoni de Barcelona.
Hotel discret i molt íntim el qual pots accedir
pel pàrquing privat. Pots pagar per hores,
sense registrar-te i sense que quedi cap
constància que has estat allà
Estàs disposat pecar? Aquest és el lloc ideal
per fer-ho i que ningú se n’adoni. 

 

N 41°47'34.792''

E 1°56'57.161''

Si t'interessen les tarifes....


