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NOTA DE PREMSA   Fes clic per veure fotos i el dossier actualitzat de premsa 

     18ª Passejada amb Barret de Barcelona 
Posa’t el barret i vine! 
Diumenge 8 de maig 2022 12h (premsa de 11:30 a 12:00) 

El diumenge 8 de maig a les 12 del migdia, Barcelona es posarà el barret per celebrar la 
primavera en aquesta trobada relaxada i divertida, sense presses però amb molt d’estil on 
s’espera que més de mil persones participaran lluint els seus barrets al cap. 
La Passejada amb Barret de Barcelona és un dels esdeveniments més sorprenents, divertits 
i extravagants de la ciutat. De petits a grans, tothom és benvingut sempre que porti el cap 
cobert. 
Després de 2 anys de celebració virtual es preveu un retorn al carrer amb molta 
participació. (TEXTOS MÉS LLARGS AL FINAL DEL DOCUMENT) 

Quan? 
La 1a edició es va celebrar el 2005. 
Edicions virtuals 2020, 2021 
18a edició el diumenge 8 de maig de 2022 a les 12h. 

On? 
La Rambla de Catalunya de Barcelona 
Punt de trobada: La Girafa Coqueta (Rambla de Catalunya/Diagonal) 
Final de la passejada: Plaça de Catalunya a les 13:30 (novetat de 2022) 

Com participar? 
Només hi ha un requisit, portar barret* al cap. Com més elegant i vistós millor, però 
no és necessari, i es pot participar amb gorra, per exemple, si així es vol. 
L’important és participar. 
*barret en el sentit més ample de la paraula: de còctel o de carrer, petit o gran, de 
palla, teixit, cartró, feltre, plomes... 

Com funciona?  
La Passejada amb Barret no segueix un programa. A l’àrea del punt de trobada es 
fa el repartiment de les xapes commemoratives (patrocinades per 
www.hatmags.com) que es regalen als participants des de l’any 2008, i de mica en 
mica els participants comencen a baixar per la Rambla de Catalunya. 

Qui? 

Cristina de Prada i Nina Pawlowsky son les capelleres barcelonines que ho 
organitzen. Però la Passejada amb Barret la fan totes les persones que hi participen. 
  

 

https://www.dropbox.com/sh/uvlwzjqsejsyetm/AADYki5jZbqN5G6TYiDputFja?dl=0
http://www.hatmags.com/
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Perquè? 

Les organitzadores volien per Barcelona una activitat divertida, optimista, a l’aire 
lliure i és clar, amb barret. En part inspirada per la Easter Parade de Nova York, la 
Passejada amb Barret ha guanyat personalitat pròpia amb els anys i fins i tot ha 
servit d’inspiració a esdeveniments similars a la resta d’Espanya i del món*. 
*Marbella, Murcia, Regne Unit, Itàlia. 

Xifres: 
Des de l’any 2015 en endavant la Passejada amb Barret supera els 1500 passejants. 
La 1ª Passejada amb Barret va aplegar unes 100 persones. 
La participació va créixer exponencialment a partir de 2011 amb la creació del web 
de la Passejada en tres idiomes, i la incursió a les xarxes socials. Tothom qui 
participa torna... amb familiars i amics. 

Novetats de 2022: 
 Gràcies a la col·laboració amb l’Associació de d'Empresaris i Professionals de 
Rambla de Catalunya i del Districte de l’Eixample, aquest any la Passejada gaudirà d’un 
photocall amb fotògraf, música acústica en viu i fi de trajecte a la Plaça de Catalunya. 
Presència online: 
 Web: www.ambbarret.com (en català, castellà i anglès) 
 Instagram: @amb_barret (1500 seguidors) 
 Facebook: facebook.com/ambbarret (2700 seguidors) 
 
Més informació sobre les organitzadores: 
Cristina de Prada és una modista de barrets barcelonina coneguda per les seves peces 
extravagants i de disseny. L’any 2021 va rebre la carta de Mestre Artesana en l’ofici de 
barretera en reconeixement a la seva carrera professional i divulgativa. Dedica el seu 
temps a la investigació de la historia de la barreteria i les seves tècniques. Promociona la 
cultura del barret i el seu us a través de la Passejada amb Barret que coorganitza des de 
l’any 2005. 
Nina Pawlowsky. Primer com autodidacta i després de la mà de grans mestres com 
Stephen Jones, Londres i Lola Ehrlich, N.Y.C., ha fet de la barreteria una passió i una 
professió. Especialitzada en barrets per a espectacle, també en fa de disseny propi per a 
tota mena d’ocasions. Com a barretera s’ha de ser escultor, plomista, florista, equilibrista, 
inventor, alquimista… i molt més! L’any 2013 li fou atorgada la Carta de Mestra Artesana 
Barretera. Actualment és la Presidenta de la Asociación Española de Sombrereria i 
coorganitzadora de la Passejada amb Barret des de 2005. 
  

http://www.ambbarret/
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Contacte 
Ens agrada parlar de barrets i de la Passejada amb Barret. 
Ens podeu contactar a: 
Correu: passejada@ambbarret.com 
Mòbils/WhatsApp: 660 384 115 (Cristina) 

    629 134 967 (Nina)  
  

Il·lustració: Susana Loureda 

mailto:passejada@ambbarret.com
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TEXTOS MÉS LLARGS 
Versió 1: 
El diumenge 8 de maig a les 12 del migdia, Barcelona es posarà el barret per celebrar la primavera 
en aquesta trobada relaxada, divertida i amb molt d’estil on s’espera que més de mil persones 
participin lluint els seus barrets al cap. 
La Passejada amb Barret de Barcelona és un dels esdeveniments més sorprenents, festius i 
extravagants de la ciutat. De petits a grans, tothom és benvingut sempre que porti el cap cobert. 
El marc d’aquest dia tan especial és la Rambla de Catalunya que recupera el seu esplendor 
d’antuvi i durant unes hores converteix Barcelona en la capital mundial del barret. 
Organitzada per les capelleres barcelonines Cristina de Prada i Nina Pawlowsky, la Passejada amb 
Barret va celebrar la seva primera edició l'any 2005 i pel seu caràcter únic ha anat guanyant en 
popularitat amb el transcurs dels anys, inspirant la celebració d’esdeveniments similars arreu del 
mon. 
Per participar només hi ha un requisit: portar barret al cap. Com més elegant i vistós millor, encara 
que es pot participar amb una simple gorra. 
Després de 2 anys de celebració virtual es preveu un retorn al carrer amb molta participació. 
Més informació a www.ambbarret.com 

Versió 2: 
La popular Passejada amb Barret de Barcelona torna a la Rambla de Catalunya. Tant si prefereixes 
l'elegància clàssica com l’extravagància esbojarrada, aquesta és la teva oportunitat de lluir-te. 
L’esdeveniment va viure la seva primera edició l’any 2005 a iniciativa de les modistes de barrets 
barcelonines Nina Pawlowsky i Cristina de Prada, que trobaven a faltar una experiència semblant a 
la seva ciutat i es van animar a organitzar-la elles mateixes. Divuit anys més tard segueixen 
dedicant el seu temps i energia a aquesta passejada tan especial que ha sabut captar la imaginació 
tant dels barcelonins com d’aficionats d’arreu, que es desplacen a la ciutat especialment per a 
participar-hi. 
La Passejada tindrà lloc el diumenge 8 de maig i començarà a les 12 del migdia a la Rambla de 
Catalunya amb Diagonal al voltant de l'escultura de la Girafa Coqueta. 
No cal inscriure’s, només portar el barret al cap. 
Més informació a www.ambbarret.com 

Versió 3: 
Els barrets tornen a la Rambla de Catalunya per celebrar la 18a Passejada amb Barret de 
Barcelona! 
La Passejada amb Barret es una trobada relaxada, divertida, i amb molt d’estil on més de mil 
persones participaran lluint els seus barrets al cap. 
Si ets una persona creativa i manetes, et pots fer tu mateix el barret. Si ets barreter, es clar que tel 
faràs tu!! També pots encarregar-te’n un al teu gust, o comprar-te’l a una de les botigues de 
barrets del teu entorn.  
Ens veiem el diumenge 8 de maig a la Rambla de Catalunya amb Diagonal, a les dotze del migdia. 
No t’ho perdis, que aquest any els barrets tornen al carrer!! 
Més informació a www.ambbarret.com 

http://www.ambbarret.com/
http://www.ambbarret.com/
http://www.ambbarret.com/

