Nits d’història i llegenda al Palau Requesens i Sopars amb
estrelles a l’Observatori Fabra

El Col·legi de Gestors ha signat un acord de col·laboració amb Sternalia Productions, SL,
empresa que organitza sopars temàtics al Palau Requesens (Nits d’història i llegenda) i a
l’Observatori Fabra (Sopars amb estrelles). Gestors, col·laboradors i personal del COGAC es
poden beneficiar d’un 10% de descompte en els sopars, per a dues persones.
Nits d’història i llegenda al Palau Requesens: divendres i dissabtes
És una activitat que es du a terme al Palau Requesens, seu actual de la Reial Acadèmia de les
Bones Lletres, durant les nits de divendres i dissabtes i combina una ruta nocturna, una
xerrada de divulgació històrica i una atractiva proposta gastronòmica inspirada en l'època de la
construcció de l'edifici. Tot plegat, en un dels més excepcionals palaus privats construït al
llindar de la muralla de Barcelona.
La vetllada comença amb una original visita guiada al barri gòtic de la ciutat. Una sorprenent
manera de descobrir l'altra cara del passat, la història que s'hi vivia de nit i de portes endins.
La nit continua amb un menú inspirat en la cuina catalana dels segles XIV al XV: una cuina rica i
refinada considerada la primera del món cristià. El sopar es serveix al Tinellet un dels espais del
Palau de Requesens davant del pati d’entrada.
En acabar, un expert en història ofereix una breu xerrada.

Seu actual de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, carrer del bisbe Caçador, 3 (plaça de Sant
Just)

Sopars amb estrelles a l’Observatori Fabra: de diumenge a dimecres (a partir de la segona
quinzena de juny)
Els Sopars amb Estrelles és una activitat que es du a terme a l'Observatori Fabra durant els
mesos d'estiu i que combina la divulgació científica i l'observació astronòmica amb una
atractiva proposta gastronòmica, tot plegat situat en un dels miradors més excepcionals de la
ciutat de Barcelona.
La vetllada comença amb el sopar, un sorprenent i imaginatiu menú ideat especialment per a
una nit d'astronomia i bona cuina, servida en la terrassa de l'Observatori.
Al final del sopar s'ofereix una conferència sobre astronomia o sobre ciència en general a
càrrec de una personalitat experta en el tema.
La nit continua amb una visita a les instal·lacions de l'Observatori, primer al museu i a la sala
modernista i el telescopi de passos. Després s'accedeix a la sala de la gran cúpula, equipada
amb els seus elements originals. El visitant podrà veure el cel des d'un dels telescopis més
antics i grans d'Europa (1903). Des d'aquest, s'observarà la major part del sistema solar, així
com algun objecte distant com estrelles dobles i elements de constel·lacions llunyanes.
Carretera de Vallvidrera, camí de l’observatori, s/n

Podeu fer les vostres reserves mitjançant els webs: www.palaurequesens.raconsinsolits.com
O bé a través del telèfon 93 327 01 25
A partir de la segona quinzena de juny podreu gaudir de l’oferta per l’observatori Fabra al
www.soparsambestrelles.com, o bé, a través del telèfon que us facilitarem.

