Gràcies al conveni signat amb Sternàlia productions, els gestors i empleats es poden
beneficiar d’un 10 % de descompte en el preu de les activitats culturals i de lleure que
us detallem a continuació. Sternàlia Produccions és una empresa especialitzada en la
difusió cultural, històrica i científica a través d’activitats de lleure de prestigi en edificis
emblemàtics i singulars.

Sefarad

L'empremta jueva a Barcelona: tan desconeguda com fascinant
Sefarad és el nom amb el que la comunitat jueva denominava la península ibèrica i els
sefardites són els descendents dels jueus que van viure a Espanya fins al 1492.
Ara Sefarad també és el nom de la nova proposta de lleure cultual d’Sternàlia que
combina gastronomia i història i que vol difondre la cultura jueva i la seva presència a
Barcelona.
En aquest vespre de Sefarad, un guia acompanya els participants a recórrer el call jueu
de Barcelona i a visitar la Sinagoga Major, la més antiga d’Europa. A la Casa de la Seda,
esplèndida seu del gremi de velluters i velers, s’ofereix un sopar de degustació amb
receptes askenasites i sefardites de la cuina tradicional jueva. Després de sopar, la guia
us oferirà una breu xerrada, en aquest cas sobre la història i els costums, força
desconeguts, de la comunitat hebrea a Barcelona fins al s.XV.
Sefarad es fa a Barcelona tots els dissabtes de l’any, i s’inicia i acaba (19.45 h – 23 h) a la
Casa de la Seda (Sant Pere més Alt 1, cantonada amb la Via Laietana). Informació i
reserves: 933 270 125 (de dilluns a divendres de 9 h a 21 h) i 697 864 262 (dissabtes i
festius de 10h a 14h).

Sopars a l’Observatori Fabra
Ciència i gastronomia amb les millors vistes de la ciutat de Barcelona
La nit a Sopars a l’Observatori Fabra ofereix ciència, astronomia i gastronomia en un dels
miradors més excepcionals de la ciutat i en un dels espais més emblemàtics del paisatge
científic i cultural de Barcelona.
Enguany Sopars a l’Observatori Fabra celebra el seu 10è aniversari. Ja és un clàssic en
l’agenda estiuenca de Barcelona. Després de la copa de benvinguda, s’accedeix a la
terrassa de l’Observatori per gaudir d’una vista màgica. A continuació se serveix el sopar
amb un menú gastronòmic. Després, un científic ofereix una xerrada de divulgació
científica, i per acabar, es realitza la visita comentada al museu i una observació
astronòmica o una activitat a través del telescopi, un dels més antics de tot Europa.

Sopars a l’Observatori Fabra es realitzen de dimarts a dissabtes des del 14 de juny fins
al 28 de setembre. L’activitat comença a les 19.45 i finalitza a les 23.30 hores
aproximadament.
Informació i reserves: 933 270 121 (de dilluns a divendres de 9.30 a 21 h) 697 864 262
(dissabtes i festius de 10h a 14h) i a www.soparsambestrelles.cat.
Observatori Fabra, ctra. De Vallvidrera, camí de l’Observatori s/n, Barcelona.
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La vida quotidiana a la Barcelona medieval

Palau

Requesens

Una nit cultural i gastronòmica única que dóna l’oportunitat d’endinsar-se en una casa
senyorial medieval del centre de Barcelona. Una iniciativa que invita els propis barcelonins
a conèixer aspectes històrics de la seva ciutat que molt segur desconeixen. Una proposta
ideal per a fer “el turista” a la pròpia ciutat.
Nits d’història i llegenda comença amb una recepció al pati del Palau Requesens, seguida
per una visita guiada d’uns 50 minuts pel barri Gòtic, amb la qual ens endinsarem pels
carrers estretes i plens d’històries per descobrir l’altra cara del passat de la ciutat, la que
es vivia de nit i de portes en dins. La visita finalitza amb un recorregut per la planta noble
del Palau Requesens. Després se serveix un menú inspirat en la època medieval i elaborat
pel xef executiu de Paradís Gourmet, Miquel Guimarà. Per finalitzar, un expert en història
ens oferirà una xerrada de divulgació històrica d’uns 25 minuts sobre la vida quotidiana
dels ciutadans d’Edat Mitjana.
Nits d’història i llegenda s’inicia i acaba al Palau Requesens (Carrer Bisbe Caçador, 3 a la
Plaça de Sant Just), de les 19.45 a les 23 hores. Informació i reserves al 93 327 01 25 (de
dilluns a divendres: de 9h a 21h), www.palaurequesens.cat.

Més informació: www.sternalia.com

