Sortida

Barcelona mèdica

Vuit segles d’històries de cirurgians, metges i
herbolaris
Presentació

Una aproximació a la ciència mèdica i sanitària d’una ciutat
sempre és un bon fil conductor per descobrir la seva història
i la de la seva gent. Però si aquest plantejament l’apliquem a
Barcelona el recorregut resultant és un fascinant viatge en el
temps ple d'anècdotes i curiositats, de noms cèlebres i espais
on encara batega la història.
O no ho és de fascinant l’atenció mèdica que va oferir durant
tota l’Edat Mitjana l'Hospital de la Santa Creu o la capella de
Sant Llàtzer, a la Plaça del Padró? O els secrets de
l'Herboristeria del Rei, a la Plaça Reial, la més antiga de
Catalunya des de 1818, on Dalí anava expressament a
comprar un dels seus productes predilectes? O la trajectòria
científica i vital del Premi Nobel Santiago Ramón y Cajal a la
ciutat des de 1887, quan va ocupar la càtedra d'Histologia?
Per no parlar de les històries personals de cirurgians,
apotecaris i estudiants de medicina durant el setge de 1714
a Barcelona...
Així és aquesta ruta, un recorregut apassionant de la mà de
la ciència, la salut i l’humanisme.

Professor

David Revelles Soriano
Periodista, escriptor i professor de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la UAB.

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui.
No són necessaris coneixements previs.

Serveis inclosos

Informació pràctica
Lloc de trobada
Font de la Plaça Reial de Barcelona

Data i hora de trobada
Dissabte, 4 de maig de 2019
De 10.30h-13.00h
Preu
40€ (inclou l’entrada a l’amfiteatre i
l’acompanyament del professor)
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Entrades i acompanyament del professor David Revelles

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Ruta

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

 10.30h: Trobada a la Plaça Reial
 Visites:
 Plaça Reial: Herboristeria del Rei, la més antiga de
 Plaça del Padró: Casa dels Masells, antiga capella de
St. Llàtzer (segle XII)
 Biblioteca Nacional de Catalunya; antic Hospital de la
Santa Creu amb l’amfiteatre anatòmic del segle XVIII
 13.00h (aprox.): fi de l’activitat
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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