Cúpules de València

Podríem dir que la ciutat de València és arrossegada cap a dalt

des de les cúpules blaves de les esglésies, i que -així doncs- la capital valenciana està puntejada d'elevats blaus ceràmics. En el deliri també podríem dir que una mà invisible, a tocar de la llanterna
de la "mitja taronja" de l'Escola Pia, sembla sostindre la Ciutat
Vella a molts metres de terra... Siga com siga, Fil-per-randa vol
passejar-vos entre les cúpules de l'única gran urbs del món que ostenta aquests tipus de corones.
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Concentració a les 09:45h a les Torres de Quart. Visitarem les cúpules de l'Escola Pia, les del Mercat Central, la de Correus, la de la
Basílica de la Mare de Déu, i la de l’antiga església de Sant Pius V,
actual rebedor del Museu de Belles Arts de València. Conclourem cap a les 13:30h.

Ens acompanyarà Rafael Company, història de l’art.

València Mora
Banys de l’Almirall

El hammâm o bany de vapor àrab era la forma usual adop-

tada pels banys públics en els regnes hispànics medievals, i no
només en els de tradició islàmica, sinó també en ciutats que no formavem part d'al-Andalus. Així doncs, encara que segueix la tradició dels banys de vapor àrabs, els de l'Almirall van ser construïts
en època cristiana. Cal dir que aquests són els banys públics de
la ciutat de València que més temps han estat oberts. (quasi ininterrompudament des del segle XIV fins al XX).
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Concentració 10:00h a les Torres de Quart. El museu de les restes arqueològiques del Tossal, porta i restes de la muralla d’època islàmica, Portal de la Valldigna, plaça de l’Almoina i els Banys de
l’Almirall. Conclourem cap a les 13:30h.
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Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

