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Concentració a les 9:30h a la plaça de Manises de València. El carrer dels Borja; l’es-
glésia de Sant Nicolau; la Porta dels Ferros, Visita del Museu de la Catedral; la façana
del Palau Borja; el Museu de Belles Arts de València.

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

I T I N E R A R I

València i els Borja

primer dia d'inscripció
27 setembre

PREU DEL TIQUET,
ESMORZAR I ENTRADES

15 euros

L’asombrosa carrera de la família Borja comença amb Calixt III,
qui va intervindre en la resolució del cisma d’Occident. Primer
Papa Borja portà una vida austera, plena d'inquietuds culturals. El
seu nebot, segon papa Borja (Alexandre VI) va ser una figura clau
en la vida política de la seua època. El seu fill, Cèsar, segons con-
ten, va suggerir a Maquiavel les reflexions que exposaria a la seua
obra ‘’El príncep’’. Lucrècia va fer de Ferrara un dels centres més
brillants del Renaixement italià. Finalment Francesc culminà la seua
intensa vida a Roma després d’haver estat màxim responsable dels
jesuïtes i ser canonitzat com a Sant.

Un llinatge universal

2
octubreEsmorzar

Concentració 10:00h a la plaça dels Furs de València, junt les Torres de Serrans. La Porta
de Serrans, la Casa de les Roques, la Muralla Islàmica, l'església i el convent del Carme, i re-
memorarem tot un seguit de curiositats i detalls.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR.

I T I N E R A R I

Passeig pel barri del Carme

primer dia d'inscripció
27 setembre

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

12 euros

El Carme és un barri és un barri popular i bohemi amb greus pro-
blemes de d’habitabilitat ple de solars i cases ruïnoses, però en
procés de rehabilitació i transformació que pretén integrar la Va-
lència l'antic traçat de carrers estrets i irregulars amb una Valèn-
cia moderna plena de vida. 
A Valéncia hi ha un carrer, Que té geranis i sombres, Homi-
tats i tenebrors, Saliva i enteniments. Si voleu saber quin és:
El carrer dels Cavallers

Mª del Mar Bonet

2
octubreEsmorzar
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Concentració a les 10:00h a la plaça de la Mare de Déu de
València. Visita de la làpida commemorativa de la fundació de
la ciutat, delimitarem les muralles romanes, passejarem indrets re-
ferits a Valentia i conclourem amb la visita del nou Museu Ar-
queològic de l’Almoina.
Ens acompanyarà Vicent Escribà, director del Museu de Llíria.

I T I N E R A R I

València romana 
Un món sota l’asfalt
Els arqueòlegs després d’anys de treballs intermitents, han posat
punt final a l’excavació de l’Almoina. Situat al lloc on es consi-
dera que estigué el nucli fundacional de la ciutat, aquests estudis
han donat un munt de dades sobre la història més desconeguda,
fins ara, de la València romana. La basílica, les termes o el mer-
cat romà, són algunes de les construccions documentades. Les tro-
balles descobertes han convertit l’excavació en històrica i indiquen
que la València romana tingué una importància molt major de la
que es considerava.

16
octubre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
13 octubre

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

12 euros

Concentració a les 10:00h a la plaça de la Mare de Déu de
València, passejarem per la ciutat refugiant-nos a l’ombra d’alguns
dels arbres que pel seu aspecte monumental, com per la seua histò-
ria, raresa o característiques biològiques destaquen en l’ambient
urbà de la nostra ciutat. Ficus, -vàries vegades centenaris-, la car-
rasca del Parterre, un roure al mig d’una ciutat, les ciques, -autèntics
fòssils vivents-, eucalíptus descomunals, palmeres, albers...

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

I T I N E R A R I

Arbres monumentals del centre
històric de València
Com la majoria de la natura que creix junt amb les ciutats, els ar-
bres senten la dicotomia de l'admiració d'uns i l'amenaça d'altres
en voler arrancar els seus arrels i asfaltar amb ciment i edificis la
terra de què es nodrixen. Malgrat tot, del sòl al cel romanen abun-
dants mostres d'arbres amb personalitat pròpia, que suggerixen
formes, colors, i fins i tot, fets històrics irrepetibles.

16
octubre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
13 octubre

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

12 euros
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Concentració a les 9:45h a la plaça de la Mare de Déu de
València. La Catedral per l’exterior, (portes monumentals), a l’in-
terior l’Aula Capitular Vella (Sant Calze), el Museu Catedralici, etc.
i la volta pintada amb dotze àngels músics, obra dels italians
Paolo da San Leocadio i Francesco Pagano a l’absis de la
Capella Major, que l’estètica barroca tapara al segle XVIII.
Ens acompanyaran Toni Rodrigo i Josep Belda, història de l’art.

I T I N E R A R I

La catedral de València 
Els frescs de San Leocadio
De la mà de Roderic de Borja (un gran mecenes de les arts, que
posteriorment arribaria al soli pontifici com a Alexandre VI) va de-
sembarcar a València el 1472 Paolo da San Leocadio que
marcaria a la península Ibèrica la manera d’expressar l’art pictò-
ric. Amb només 25 anys, va rebre, juntament amb Francesco Pa-
gano, un dels encàrrecs més importants de la seua vida: pintar
els frescos de l’absis de la Seu de València.

23
octubre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
18 octubre

PREU DEL TIQUET,
ESMORZAR I ENTRADES

15 euros

Concentració a les 09:45h als jardins de la Glorieta de la
ciutat de València. Passejarem per l’antiga duana, (actual seu de
l’audiència), el claustre del monestir del temple, l’església de Santo
Tomàs i Sant Felip Neri, l’antic Col·legi de Sant Pau.
Ens acompanyarà Rafael Company, història de l’art .

I T I N E R A R I

València i la il·lustració
El segle de les llums
Al segle XVIII alguns filòsofs europeus decidiren difondre tot un
seguit d'idees renovadores que conclogueren en la declaració dels
drets de l'home. Sostingueren que la ciència i la raó són el camí
per a descobrir la veritat, millorar les institucions públiques i eli-
minar el mal dels individus. No més misèries, ni guerres, ni injus-
tícies, la llum dels sabers, dels coneixements, de la cultura, de
l'esperit humà, haurà d'il·luminar les foscors de la ignorància. La
felicitat, -finalitat suprema de l'existència- potser aconseguida mit-
jançant "la llum de la raó", d'ací "el segle de les llums".

23
octubre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
18 octubre

PREU DEL TIQUET,
ESMORZAR I ENTRADES

14 euros
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Concentració a les 10:00h a la plaça de la Mare de Déu de Va-
lència, Passeig per la casa de Punt de Ganxo, la casa Rotglà, “la
Isla de Cuba”,  les cases Sagnier, la dels Dragons, la casa de
les Taronges, El Mercat de Colom i l'estació del Nord.
Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR.

I T I N E R A R I

València modernista
Univers multicolor
En la darrera dècada del segle XIX, a causa de l'expansió agrí-
cola, del comerç i de l'exportació de la taronja, el creixement de-
mogràfic i el desenvolupament econòmic de València van ser
extraordinaris, afavorint un ambient social de novetats, desig de luxe
i cosmopolitisme. Tot açò va comportar canvis urbanístics impor-
tants, les edificacions van configurar un nou centre urbà i els nous
edificis intentaren canviar l'aire provincià per altre més modern.

20
novembre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
15 novembre

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

12 euros

Concentració a les 09:45h del matí a la plaça del Tossal (car-
rer Cavallers de València). Visitarem l’església de Sant Nicolau, la
torre de Santa Caterina, la portada de Sant Martí, la portada del
Palau del Marquès de dos Aigües i el tester i l'església de Sant 
Joan del Mercat.

Ens acompanyaran Toni Rodrigo i Josep Belda, 
història de l’art.

I T I N E R A R I

València barroca. 
L’esplendor de la ciutat
Sobretot la València foral atrau la curiositat històrica dels erudits,
que investiguen l’edat antiga o mitjana. Com a conseqüència de
tot això, l’art barroc valencià està menys estudiat. Un altre factor
que potser influeix en contra del barroc, és que es tracta, molt so-
vint, de revestiments i adornaments realitzats en edificis principal-
ment gòtics o renaixentistes, i de substitució de vells retaules per
uns altres de caràcter arquitectònic. Tot i Això podríem dir que és
el barroc l’art que millor reflecteix l’esperit del gust valencià.

20
novembre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
15 novembre

PREU DEL TIQUET,
ESMORZAR I ENTRADA 

14 euros



Concentració a les 10:00h a la plaça de la Mare de Déu de Va-
lència, des d’ací encetarem un itinerari d’observació de peces gò-
tiques amb connotacions eròtiques esguitades pel centre de la
ciutat. Conclourem la visita a la Llotja dels mercaders o de la Seda.
Ens acompanyarà Rafael Company, història de l’art.

I T I N E R A R I

El gòtic eròtic 
Secrets de la Llotja de València
València desenvolupà al segle XV un gran avanç econòmic, man-
tenia llaços comercials amb els països musulmans d’Àfrica, els
francesos, les repúbliques italianes, Flandes i el centre d’Europa,
des d’on arribaven multitud de burgesos. La vella llotja del segle
XIII esdevingué insuficient per a una ciutat que començava una
època de gran esplendor; s’hagué de construir un edifici més gran
que desenvoluparia un gran paper per als comerciants que, amb
els seus negocis farien de València la gran capital mediterrània.

18
desembre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
13 desembre

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

12 euros

Concentració a les 9:45h al jardí de les Torres de Quart. La
Porta de Quart, el carrer dels Cavallers, l’exterior de la Batlia, El
Palau de la Scala i la Generalitat; l’Almodí i els Banys de l’Almirall.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR.

I T I N E R A R I

València al segle xv
El segle d’or valencià
El desplaçament cap al sud del comerç en la Corona d'Aragó
converteix València en la capital mercantil mediterrània del segle
XV. Enriquida la burgesia, comencen a ser freqüents els encàrrecs
d'obres d'art; les estructures urbanístiques de tall islàmic amb car-
rerons estrets es modifiquen per vies més amples; es dóna valor a
la plaça, les muralles són refetes; les portes d'entrada es constru-
ïxen amb orgull per a admiració dels visitants; s’alcen llotges i els
edificis destinats a l'habitatge adopten un caràcter palacial. La ciu-
tat ostenta amb orgull el seu emblema heràldic.

18
desembre

Esmorzar

primer dia d'inscripció
13 desembre

PREU DEL TIQUET
I ESMORZAR

12 euros
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