rutes culturals
Un passeig per…
Els museus de Barcelona. Un amè recorregut, acompanyats per un expert, ,
on descobrirem la història de la ciutat a través dels seus edificis i obres d'art.
Una passejada pel Museu d’Història de Barcelona: de la Barcino romana al
passat medieval de la Plaça del Rei, a càrrec de Jose A. Ortiz. Aquesta visita pro-

posa un recorregut pel conjunt monumental de la Plaça del Rei que forma
part del Museu d’Història de la Ciutat
de Barcelona. El circuit ens portarà a
les restes arqueològiques de la Barcino
Preu especial socis*
i acompanyants:

5 euros.
més informació i
inscripcions:

itineraris@emblecat.com

romana per anar descobrint a mesura
que avancem en la nostra visita el passat
de la ciutat fins l’època medieval. Quins és l’origen de Barcelona?. Com passem de
l’antiga fullonica romana a la necròpolis visigoda? Quins espais podem visitar de l’antic
palau Reial Major de Barcelona. Dia: 28 d’abril 2013, 17h.
Lloc de trobada: Plaça del Rei, al costat del Museu d’Història de Barcelona.
Una passejada pel Monestir de Pedralbes, la fundació reial de l’Elisenda de
Montcada, a càrrec de Jose A. Ortiz. Fundat l'any 1326, conté nombroses obres d’a-

rt, objectes litúrgics i mobiliari que la comunitat de monges clarisses
ha anat aplegant al llarg dels segles, com la capella de Sant Miquel
pintada per Ferrer Bassa, i que permet conèixer vida diària i el paper
del monacat femení. Passejant per l’espaiós claustre podem descobrir
les estances principals i veure un dels millors exemples barcelonins
d’arquitectura gòtica. L’origen del recinte el trobem amb la fundació
de la Reina Elisenda de Montcada, esposa del rei Jaume II. Encara avui
en dia podem visitar el seu sepulcre i la memòria de la seva presència al monestir.
Dia: 19 de maig 2013, 17h.
Lloc de trobada: Porta principal del Monestir de Pedralbes, Baixada del Monestir, 9.
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