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Presentació
El orígens de la civilització a la península Ibèrica tenen a veure amb Tartessos,
un regne famós a la Bíblia i a les fonts gregues per la seva abundància de plata.
Aquesta riquesa va atreure fenicis i grecs que van instal·lar les seves colònies a
Ibèria per tal de lucrar-se comerciant a Orient amb la plata peninsular. D’entre
totes elles, van destacar la fenícia Gadir (Cadis) i la grega Empúries, que es van
convertir en les primeres gran metròpolis peninsulars.
Més endavant, en el 218 aC, els romans, preocupats per l’imperi cartaginès que
Aníbal Barca havia instaurat a Hispània, van desembarcar a Empúries i van
decidir quedar-se i gaudir de la nostra fertilitat agrícola i la riquesa de les
nostres mines. Ara bé, la conquesta no fou fàcil, doncs els romans van haver de
sotmetre els líders de la resistència peninsular, cas d’Indíbil i Mandoni, Viriat o
la irreductible Numància.
Ara bé, un cop conquerida la península, Roma hi va deixar una transcendental
herència cultural que, de manera genèrica, anomenem “romanització”. La
implantació de la ciutat i de les sofisticacions de la vida urbana, l’extraordinària
difusió dels conreus de vinya i d’olivera, o l’adopció de les divinitats
“praxitel·lianes” en són els símbols més evidents.
A partir del segle IV, el cristianisme va introduir noves dinàmiques històricopolítiques que duran a Hispània del món antic al medieval.

Professor
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (UB).

Horaris del curs 2020-2021 i lloc de realització
Les activitats del cicle es realitzen a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 de
Barcelona (08015).
Aquest curs també es pot seguir en streaming en directe des de casa

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en modalitat presencial com
a distància) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi
accés.
Els dies de les activitats són els dilluns, d’11.30h a 13.00h i la durada del curs és del
16 de novembre de 2020 al 7 de juny de 2021.
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Opcions, preus i formes de pagament
Aquest curs es pot realitzar en dos tipus de modalitats:
 Presencial a l’aula d’Arqueonet
 A distància en streaming en directe des de casa
Els preus i terminis per a cada modalitat són els següents:
Terminis de pagament presencial
Terminis
Opcions

Preus
totals

Sencer

300 €

Mòdul1

160 €

Mòdul 2

160 €

Sessions
soltes

18 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2020

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

120 €

60 €

60 €

60 €

Els pagaments dels mòduls i de les classes soltes es realitzen de forma
íntegra, sense terminis.

Terminis de pagament distància
Terminis
Opcions

Preus
totals

Sencer

270 €

Mòdul1

145 €

Mòdul 2

145 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2020

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

105 €

55 €

55 €

55 €

Els pagaments dels mòduls i de les classes soltes es realitzen de forma
íntegra, sense terminis.

Sessions
18 €
soltes
*Trobareu les dates i el temari de cada mòdul al programa de les assignatures.

Preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció al curs: D’Ibèria a Hispània”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
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2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció al curs: Hispània romana”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les matrícules es
podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet dins dels horaris
d’obertura (de 10h a 14h i de 16h a 20h), en efectiu o targeta, o bé per transferència
bancària per l’import corresponent al següent número de compte:

IBAN: ES29 2100 0212 1802 0031 6077
En cas de fer-ho per transferència, cal indicar en la mateixa el nom complet, i com a
concepte:
 “Inscripció al curs: D’Ibèria a Hispània complet presencial”
 “Inscripció al curs: D’Ibèria a Hispània complet a distància”
 “Inscripció al curs: D’Ibèria a Hispània presencial_ i el nom del mòdul o la sessió
que correspongui”
 “Inscripció al curs: D’Ibèria a Hispània distància_ i el nom del mòdul o la sessió
que correspongui”
Segons correspongui a cada cas.
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Programa del curs
El curs està organitzat en dos mòduls que es poden cursar de forma completament
independent l’un de l’altre, amb un total de 20 sessions d’una hora i mitja de durada.

Mòdul 1: Tartessos i la presència fenícia a Ibèria
Durada del mòdul: els dilluns, del 16 de novembre de 2020 al 8
de febrer de 2021 (el 7 i 29 de desembre i el 5 de gener no hi ha
classes)
Sessions: 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Los Millares a El Argar, les primeres civilitzacions peninsulars
Tartessos i el coneixement mític sobre les civilitzacions peninsulars
Tartessos, el país dels rius de plata: aspectes socials, religiosos i econòmics
Els fenicis, el poble que va seguir el Sol fins a Gibraltar
La fundació fenícia de Cadis i el temple a Melqart
La segona onada de pobles colonitzadors: els grecs i la fundació d’Empúries
La interacció comercial amb els pobles de la costa mediterrània: dinamitzador de
la cultura ibèrica
8. Aspectes socials, econòmics i religiosos dels ibers
9. Aníbal Barca i la Segona Guerra Púnica
10. Els herois de la resistència peninsular: Indíbil, Viriat i Numància

Mòdul 2: Hispània romana

Durada del mòdul: els dilluns, del 22 de febrer al 7 de juny de
2021 (el 8 i 30 de març, el 5 d’abril i el 24 i 31 de maig no hi ha
classes)
Sessions: 10
1.
2.

El reflex de les guerres civils de Roma: Sertori i Pompeu el Gran
Les guerres càntabres d’August, la fi del període de guerres i l’organització
d’Hispània
3. L’organització social i els avenços de la romanització
4. Les religions d’Hispània i l’adopció de les divinitats “praxitel·lianes”
5. L’explotació de les riqueses d’Hispània
6. Sèneca, Lucà i el clan dels hispans
7. La crisi del segle III i l’Imperi de les Gàl·lies
8. Hispània en temps de la Tetrarquia i de la dinastia constantiniana
9. Cauca, solar de la família de l’emperador Teodosi I el Gran
10. Els indicis del primer cristianisme peninsular

Activitat complementària (opcional)


Viatge a Andalusia: dels tartessis als romans (pendent de determinar)
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