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Concentració a les 10:00h a la Porta de l’exmonestir de
Sant Miquel dels Reis, visitarem aquest magnífic edifici i
l’horta que l’envolta. Rememorarem altres temps quan fou presó, re-
fugi d’indigents, un col·legi d’ensenyament bàsic o magatzem de
trastos vells. Actualment esplèndidament rehabilitat, és la seu de la
Biblioteca de la Generalitat Valenciana. Conclourem cap a les
13:30h.

Ens acompanyarà Fernando López, 
història de l’art.

I T I N E R A R I

Sant  Miquel  dels  Reis
i l’Horta Nord

primer dia d'inscripció
24 gener

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

13 euros

El 1537, les obres reials restaren sota la supervisió de l’arquitecte
Alonso de Covarrubias i que junt a Juan de Vidaña marcaren el 1546
les traces del que seria el monestir de Sant Miquel i els Reis. Aquest
projecte que aplegava conjuntament les funcions de panteó, mones-
tir jerònim i església seria un precedent del monestir de l’Escorial.

29gener
Esmorzar

Concentració a les 09:45h a la porta del Museu de Sant
Pius V de València. El pati de l’antic palau de l’ambaixador Vich,
la Porta de l’Almodí, la Llotja dels Canonges, una curiosa mènsula
de l’església de Sant Martí; el Claustre, la Capella, l’Església, l’Es-
cala i el museu del Patriarca. Conclourem cap a les 13:30h.

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

I T I N E R A R I

València renaixentista

primer dia d'inscripció
24 gener

PREU DEL TIQUET,
ESMORZAR
I ENTRADES

15 euros

L'han anomenat Renaixement perquè la civilització de l'antiga Roma,
desapareguda en l’edat mitjana, tornava a viure. El món clàssic es-
devé la guia dels estudiosos, el punt de referència per mirar la reali-
tat i per conèixer-la. Els científics ja no acceptaran mai més com a
dogmes les antigues afirmacions. El saber s’estén, es conformen les
bases de l’ensenyament, l'urbanisme estructura les ciutats, es constru-
eixen teatres, s’inventa la moda, etc. En definitiva, s’inicia l’aventura
de l’home modern.

29gener
Esmorzar


