BARCELONA MÈDICA:
VUIT SEGLES
D’HISTÒRIES DE
CIRURGIANS, METGES
I HERBOLARIS
Un fascinant viatge en el temps
ple d'anècdotes i curiositats, de
noms cèlebres i espais on encara
batega la història. La conferència,
i posterior ruta, ens aproximaran
a episodis històrics (com la Pesta
Negra del s. XIV) de vital
importància per a Barcelona i a
personatges vinculats a la
medicina que també van deixar la
seva petjada.

HOTELS HISTÒRICS
DE BARCELONA:
UNA RUTA CINC
ESTRELLES
Hi ha moltes maneres d’apropar-se
a la història de la ciutat, però cap
de tan singular i sorprenent com
fer-ho a través dels seus hotels
cèlebres. Carregats d’anècdotes,
curiositats i secrets, els hotels són
memòria viva de les ciutats, ja que
ens parlen moltes vegades
d’episodis carregats d’emoció i
són petites joies de la memòria
barcelonina.

Tertúlia-cafè

Dimecres
23 de gener
11 h

Tertúlia-cafè

Dimecres
20 de febrer
11 h

Ruta per
Barcelona

Dijous
31 de gener
11 h

Ruta per
Barcelona

Dimecres
27 de febrer
11 h

AVE, VISITANT!
BENVINGUTS
A BARCINO
(LA BARCELONA
ROMANA)
Volem fer un viatge en el temps
per caminar i reviure els orígens
de l’antiga colònia Iulia Augusta
Faventia Paterna Barcino ! Aquest
és l’objectiu d’aquesta xerrada.
Un recorregut per constatar, fins
a quin punt, Barcino segueix
encara viva al paisatge de
l’actual Barcelona.

Tertúlia-cafè

Ruta per
Barcelona

Dimecres
20 de març
11 h
Dimecres
27 de març
11 h
A càrre

informació
Les xerrades són a càrrec
del periodista David
Revelles.

ELS SECRETS
DE SANTA MARIA
DEL MAR
És una església de novel·la, una
joia del gòtic català, però
sobretot és història viva de
Barcelona. Aquesta sessió i la
posterior visita al temple ens
oferirà una oportunitat única: fer
un viatge en el temps, a la
Barcelona del s. XIV, al barri de la
Ribera, una coordenada
econòmica, social i religiosa de
primer ordre a la ciutat.
Tertúlia-cafè
Ruta per
Barcelona

Dimecres
10 d’abril
11 h
Dimecres
24 d’abril
11 h

Inscripcions per a les
xerrades i les rutes a la
Biblioteca.
Places limitades .

Cicle
Petites històries
de la Història

Les xerrades són gratuïtes.
El pagament de les rutes es
fa directament al guia el
dia de la sortida. Inclouen
entrades a museus o
exposicions.
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