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Us convidem a la presentació
de les Cròniques del setge de Barcelona
i a una visita guiada al Born Centre Cultural

Visita guiada exclusiva al jaciment del Born i a l’exposició 
permanent per als primers 45 Amics que s'hi apuntin

El proper 9 de juliol reviurem el setge de Barcelona. Però ho farem 
de la manera més agradable possible, passejant pel nou centre 
cultural del Born i parlant d’un nou llibre a l’Espai Moritz de què 
disposa. Aquest ha estat el lloc triat per presentar Cròniques del 
setge de Barcelona de 1713-1714. Un títol editat per Barcino, a 
cura d’Agustí Alcoberro i Mireia Campabadal, que recull cinc 
visions força diferents del setge de Barcelona, pertanyents a 
cròniques i dietaris personals escrits en català durant el conflicte. 
La visió d’un frare, d’un botifler, d’un advocat membre del govern 
català, entre altres. 

I si sou dels 45 primers a apuntar-vos, podreu començar la jornada 
amb una altra activitat molt especial: una visita guiada pel jaciment 
del Born i la seva exposició permanent.

Us presentem un 
nou llibre sobre el 
1714 i us proposem 
una visita guiada 
exclusiva al nou 
Born Centre 
Cultural.

Has rebut aquest correu perquè estàs subscrit als butlletins de notícies dels Amics d’Els Clàssics. 
Si no desitges rebre més informació sobre el grup, pots donar-te de baixa fent clic aquí.

Somriu,
et convidem a reviure
l’episodi més trist
de la nostra història.

El Born Centre Cultural 
Plaça Comercial, 12
Barcelona

Visita guiada al jaciment i a l'exposició permanent (durada 1.30h)
Visita guiada al jaciment (durada 1h)

A l’Espai Moritz: Presentació de Cròniques del setge de Barcelona 
de 1713-1714. Amb Agustí Alcoberro, Mireia Campabadal 
i Carles Duarte

Reserveu la vostra plaça, indicant-nos la preferència d’horari, 
el vostre nom i número de carnet, a: participa@barcino.cat

17h i 17.15h
18h

DIMECRES 9:

19h


