VISITES CULTURALS PER A TOTHOM
OCTUBRE - DESEMBRE 2022
1-VISITA A BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA DRETA DE L'EIXAMPLE
DIJOUS 20 D’OCTUBRE 2022, DE 10 A 13h

PREU: 11 €

Guia i responsable del grup: Carolina Chifoni
Hora i punt de trobada: 10h, València/Bruc 110-112 (davant el Conservatori Municipal de Música) (Metro :L4: Girona.
Bus: 39,47,V17, H10).
Redescobrirem el valor de les botigues mes antigues de la Dreta de l'eixample, visitant els seus interiors, posant l'accent
en la seva antiguitat i en la seva especificat.. "Anirem de compres" per floristeries, cafeteries, lutiers, botigues de betes i
fils, decoració, col.leccionisme i subhastes d'art....

2-VISITA LA BIBLIOTECA SANT MARTÍ-GABRIEL GARCIA MARQUEZ I ELS
SEUS VOLTANTS
DIJOUS 3 NOVEMBRE 2022, DE 10 A 13h

PREU: 11 €

Guia i responsable del grup: Carolina Chifoni
Hora i punt de trobada: 10h, Rambla Guipúscoa/Agricultura (Metro: L2: Sant Marti. Bus:33,V29,H10)
Dedicarem al mati a descobrir la recent inaugurada (28/5/2022) Biblioteca Sant Martí, dedicada a l'escriptor Gabriel
Garcia Marquez (Colòmbia 1927-Mèxic 2014), donat el vincle de l'escriptor amb la ciutat, on va viure i escriure (19671975) I copsarem la proposta arquitectònica d'Elena Orte i Guillermo Sevillano i la magnifica proposta de literatura
llatinoamericana.

3 -CURIOSITATS AL BARRI DE LA FONT DE LA GUATLLA
DIJOUS 17 NOVEMBRE 2022, DE 10.30 A 13.30h

PREU: 11 €

Guia i responsable del grup: Oleguer Biete
(per a una millor audició, es repartiran auriculars, inclosos en el preu)
Hora i punt de trobada: 10.30h, Plaça Espanya, a la sortida del metro L1 i L3 de davant de l'Hotel Plaza (Hotel Catalonia
Barcelona Plaza)
La Font de la Guatlla és un barri curiós, atípic, i amb força contrastos. Situat a la part més baixa de la falda de Montjuïc,
a tocar de Gran Via, engloba un conjunt interessant i divers de carrers i cases construïts en diferents moments al llarg
del segle XX.Antigament havia sigut una zona rural a tocar de Barcelona i de l'antic poble de Sants, amb algunes masies
disperses envoltades de camps, però aquest paisatge canvià amb l'arribada de la industrialització a la zona. Un bon
exemple n'és la Fabrica Casaramona, avui dia CaixaForum, que ha acabat essent l'edifici més destacat del barri,
tanmateix no és l'únic element interessant a descobrir en aquest sector petit i poc conegut.

4-VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE TV3
DIJOUS 24 DE NOVEMBRE DEL 2022, D’ 11.30 A 12.45h

PREU: GRATUÏT

Responsable del grup: Toni Prat / Guia: TV3
Hora i punt de trobada: 10.15h, a la Parada de Bus d’Av. Diagonal/ Doctor Fleming (BUS 34, 33, 7 //TRAM 1,2,3) per
agafar el BUS E30 que ens portarà a les instal·lacions de TV3.
Com és un plató virtualitzat? Com funciona una sala de control de realització? Quantes càmeres poden funcionar alhora
en un directe? Com es prepara un telenotícies? Com és una unitat mòbil per dins? On es desen tots els decorats dels
programes? Tot això, i molt més, en una visita divulgativa que permet accedir als espais de treball on els professionals
de Televisió de Catalunya fan possible, cada dia, la programació de servei públic

5- EL CEMENTIRI DE ST. ANDREU I EL BARRI DE PORTA
DIJOUS 1 DE DESEMBRE DE 2022, DE 10.30 A 13.30h

PREU: 11 €

Guia i responsable del grup: Oleguer Biete
(per a una millor audició, es repartiran auriculars, inclosos en el preu)
Hora i punt de trobada:10.30h, Pl. de la República, a la sortida del metro (parada Llucmajor de la L4)
El Cementiri de Sant Andreu va ser el primer que es va construir al pla de Barcelona després que es creés el Cementiri de
l'Est (actual cementiri del Poblenou), per tant, al 1839 Sant Andreu passava a ser la primera població del Pla en tenir un
cementiri després de Barcelona.
Dins del recinte, construït en estil neoclàssic i ampliat diverses vegades, hi descobrirem conjunts i elements ben
interessants com per exemple una bona mostra de panteons amb escultures realitzats en estils ben diversos com el
modernista, el neoromànic, el neogòtic o el neoclàssic entre d'altres. Veurem també sectors sorprenents i curiosos dins
del cementiri, així com tombes de personatges destacats de l'antic Sant Andreu com el dramaturg Ignasi Iglesias..
Així mateix, coneixerem l'interessant i poc conegut barri de Porta on encara s'hi conserva algun element del seu passat
rural.

6- OBSERVATORI FABRA
DIJOUS 15 DE DESEMBRE DEL 2022, A LES 11h

PREU: 5€

Responsable del grup: Ester Badal / Guia: Observatori Fabra
Hora i punt de trobada 9:30h, estació FGC Gràcia (andana)
Visita guiada pel propi personal científic a l'interior de l'Observatori que ens permetrà conèixer de primera mà tot el
patrimoni arquitectònic i científic de l'edifici. Rebreu explicacions de totes seccions actives: l'astronomia, la
meteorologia i la sismologia. Visitareu la sala modernista, el museu, la cúpula i el funcionament dels dos telescopis
centenaris, la biblioteca, la terrassa panoràmica amb vistes espectaculars sobre la ciutat. Finalment coneixereu la vida
dels masovers que vivien a l'edifici a principis del segle XX.

INSCRIPCIONS: Es faran presencialment, a partir del 22 de setembre de 2022, els dijous de 10 a 13h
El pagament es podrà fer amb targeta bancària o en metàl.lic.
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS LA SEDETA: c/ Sicília, 321 - 2ª planta Tel. 93 4583649 / 660 10 24 44

