Lucrècia de Borja
(1480-1519)
Duquessa de Ferrara, ﬁlla del papa Alexandre VI i brillant
governant envoltada de importants humanistes que va saber ser
una gran diplomàtica i una veïna exemplar; Dona respectada
pels seus súbdits que van estar agraïts per la seva gran llavor de
mecenatge i de justícia. Lucrècia de Borgia és un personatge ple
de contradiccions però a la vegada atractiu i sentir el seu nom no
deixa a ningú indiferent a pesar d'haver passat 500 anys de la
seva mort.

Maria Enríquez
(1474-1539)
Duquessa de Gandia, vídua de Joan de Borja, segon ﬁll del papa
Alexandre VI. Davant la joventut del seu ﬁll Joan de Borja per a
heretar el títol de duc que li corresponia per dret familiar, pren la
regència del ducat de Gandia. Dona valenta i Duquessa amb
ambició, acomet tota una reorganització econòmica, social,
urbanística i cultural que durà al Ducat a una de les seves
époques d'esplendor més ressenyables. Maria Enríquez va
acabar el seus dies con a abadessa del convent de Santa clara de
Gandia amb el nom de Sor Gabriela.

Les dues Duquesses, les dues dones valentes i les dues més conegudes per les
anècdotes de la seva vida que pels seus fets com a esplèndides polítiques i gestores
brillants dels seus territoris. Les dues cunyades i les dues amigues malgrat que
físicament no es vegeren mai, poc s'ha parlat de la correspondència que manteniren
entre elles i dels consells que intercanviaren.
Aquest any 2019 volem aproﬁtar la commemoració del 500 aniversari de la mort de
Lucrècia per a parlar de les Duquesses Borja i reivindicar la seva importància històrica.
Volem parlar de Dones que en un temps on la ﬁgura masculina era la protagonista de
tota vida social, cultural i política, van saber fer-se un lloc i demostrar la seva validesa
malgrat que en moltes ocasions el preu fóra ser objecte de xafardejos i objectiu de les
males llengües.

Duquesses del Territori Borja

Programació
Divendres, 3 MAIG

Dijous 13 i 27 JUNY
13 DE JUNY: V Centenari de la mort de Lucrècia : el
protagonisme de les dones en la família Borja.

CONFERÈNCIES
"Lucrècia Borja i María Enríquez de Luna, duquesses, religioses i mecenes de les
arts."
Rosa Mascarell. Pintora i gestora cultural.
“Arquitectura i escultura en el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. El patronatge
de María Enríquez”
Arturo Zaragoza. Dr. Arquitecte. Reial Acadèmia de Sant Carles de València.

Santiago La Parra. Historiador.

Dissabtes, 1,15 i 22 JUNY
VISITES AL PATRIMONI BORGIÀ
Relats de les Borja a Gandia.
Excursions en les que els visitants podran gaudir d'una visita teatralitzada conjunta al
Monestir de Sant Jeroni de Cotalba i al Palau Ducal dels Borja. Les jornades continuen
amb un dinar en un restaurant del centre històric de Gandia i conclouen amb la visita del
Museu de Santa Clara.

9:00h.
10:00h.
10:30h.
12:00h.
12:30h.
14:30h.
16:00h.
17:00h.
18:00h.

Tourism Hub de l'Estació del Nord de València
Recollida Info tourist renfe Gandia
Visita teatralitzada Sant Jeroni de Cotalba
Trasllat a Gandia
Visita teatralitzada Palau Ducal dels Borja
Dinar “Casa Sanchis”
Visita al Museu de Santa Clara
Tornada Valencia
Arribada a València

Punts de venda online: www.turiart.com
Venda directa: Tourism Hub de l'Estació del Nord, València
Més info: info@turiart.com 96 352 07 72 i 657 04 77 39
Preu: Consultar Web, www.turiart.com

ITINERARI NATURAL

CONFERÈNCIES

Santiago La Parra. Historiador.

Punts de reserva: 619 524 093 / info@cotalba.es
Preu: Gratuït
Lloc: Casino d'Agricultura (C/ Comèdies, 12, València)
Hora: 19:00

PRIMER DISSABTE DE CADA MES

27 DE JUNY: Les monges dels Borja
Punts de reserva: 962871465 / visites@palauducal.com
Preu: Gratuït
Lloc: Palau Ducal del Borja ( C/ Duc Alfons el Vell 1, Gandia)
Hora: 19:00

Divendres, 12 JULIOL
CONCERT DE CAMBRA
“Lucrècia Borja”. Lucrècia Borja i María Enríquez mecenes de
las arts.
Concert de cambra al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba en homenatge a les Duquesses
Borja a càrrec de Ensemble Ars Borgiae
Concert de cambra en homenatge a les
Duquesses Borja, recordant especialment a
Lucrècia Borja 500 anys després de la seua
mort i la seua relació amb Gandia.
Dissenyat pel compositor i director Joan
Alborch, el concert es dividirà en dues parts,
una primera renaixentista i una segona més
contemporània i orientada cap a la
modernitat.
Flauta: Emilio Oltra, Veu: Pepi Lloret, Guitarra:
Rubén Parejo, Violí: Vicent Antón,
Violoncel: Francesc Pastor, Director: Joan
Alborch
Punts de venda: mgticket.com/cotalba, o en les oﬁcines de Caixa Popular.
Preu:
Concert: anticipada 12€ / normal 14€
Visita + concert: anticipada 17€ / normal 19€
Concert + sopar: anticipada 43€ / normal 45€
Visita + concert + sopar: anticipada 48€ / normal 50€
Lloc: Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
Autovia Gandia-L’Olleria (CV-60) Eixida 35 46725 Alfauir (Valencia)
Hora visita: 18:00 / Hora concert: 20:00 / Hora Sopar Borgià: 21:30

des del 4 maig ﬁns al 7 de setembre

“La Marjal dels Borja, el dolcíssim ducat”
Duració: 90 minuts.
Minim: 10 visitants. Màxim: 25 visitants.
Horari: Primer dissabte de mes a les 11.00 hores. Idiomes: Castellà, Valencià i Anglès.
Per a tots els públics.
Informació i reserves: info@ideari.org, 667 698 448
Punt de trobada: L'Alqueria del Duc (Camí de l’Alqueria del Duc, s/n, Gandia)
Preu: 7€
La Marjal dels Borja, consisteix en un itinerari guiat per la Marjal de Gandia, (Ullals de la
Perla i de l'Estany), on els visitants podran endinsar-se en un paisatge d'incalculable valor
ecològic. Un espai natural relacionat al llarg de la seua història amb la família més
coneguda del Renaixement, els Borja.
Seguidament, es visitarà la Fortalesa - Alqueria del Duc, ediﬁci del s. XVI ubicat al mateix
paratge per a conèixer els seus usos, que han anat canviant condicionats per l'entorn.
Com per exemple, els relacionats amb el conreu de la canyamel, motor econòmic del
Ducat, i posterior adequació a altres com l'arròs i ﬁnalment la taronja. L'experiència
ﬁnalitzarà amb una degustació de productes del territori.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Recorregut realitzat per Guies Oﬁcials de Turisme a la Marjal de Gandia.
Visita a la Fortalesa - Alqueria del Duc.
Tast de productes de la zona.

PRIMER DIVENDRES DE CADA MES
ITINERARI URBÀ

des del 3 de maig ﬁns al 6 de setembre

“La Gandia de Maria Enríquez”
Duració: 90 minuts.
Minim: 10 visitants. Màxim: 25 visitants.
Horari: Primer divendres de mes a les 18.00 hores.
Per a tots els públics.
Informació i reserves: info@ideari.org, 667 698 448
Punt de trobada: Tourist Info Gandia (Avinguda del Marqués de Campo, 16, Gandia)
Preu: 4€
Visita guiada pel centre històric de la ciutat Ducal: Plaça de les Escoles Pies (Escultures
dels Borja), la Seu Col·legiata, l'Antic Hospital de Sant Marc, i altres monuments que ens
endinsaran l'època més gloriosa de Gandia amb l'arribada de la familia Borja. La visita
para especial atenció a la Duquessa Maria Enríquez. Amb ella com a regent el Ducat de
Gandia va arribar al seu esplendor, convertint-se en un dels focus socials, econòmics i
culturals més importants de l'Europa de l'Edat Moderna.

