PROGRAMA
D’ACTIVITATS
CURS 2018-2019

PRESENTACIÓ
A Arqueonet ja portem uns quants anys dedicats a conèixer en profunditat
la història i la cultura de les civilitzacions de l’antiguitat, així com també
molts altres aspectes de les cultures i l’art de tots els temps, amb
activitats de diferents tipus.
Aquest curs 2018-2019 tindrem l’oportunitat de seguir ampliant
coneixements a través d’una nova programació d’activitats que esperem
que trobeu ben interessant.
A part de les nostres activitats tradicionals, inclourem nous formats de
temàtiques ben variades, com gastronomia, religions, ciència, literatura,
art, i, per descomptat, història antiga (tan antiga que ens remuntem als
albors de la nostra pròpia existència com espècie humana) i també no tan
antiga, fins a arribar als nostres dies.
Tot un seguit de noves propostes que hem preparat amb tota la dedicació
i professionalitat, però també amb aquella familiaritat que ens dóna el
tracte directe que tant ens agrada tenir amb amics com tots vosaltres.
Us esperem a Arqueonet!
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CURSOS ANUALS
CURS
Estudis sobre Història i Civilització del
Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
(EPOMA)
Aquest és el tercer dels tres cursos que formen els
EPOMA i es tracta d’un curs especial d’ampliació de
les dues modalitats anteriors (Història i Cultura i
Civilització). Tot i això, com sempre hem dit, els EPOMA es poden
començar per qualsevol dels tres cursos, ja que són totalment modulars.
En aquesta modalitat, que farem el curs 2018-2019, explicarem amb més
profunditat alguns aspectes tant històrics com culturals no tractats en les
altres dues modalitats. Això ens permetrà tenir una visió més total del
tarannà d’aquestes civilitzacions tractades: Egipte, Pròxim Orient, Grècia i
Roma, però l’objecte d’estudi no serà comú, sinó que en cada assignatura
aprofundirem en un tema escollit per cada professor. Així, les quatre
assignatures d’aquest any són:





Pròxim Orient: Regnes i imperis del Pròxim Orient. La perifèria
mesopotàmica
Egipte: Més enllà d’Egipte; les relacions internacionals
Grècia: Les primeres civilitzacions de la Mediterrània Occidental
Roma: Història del Cristianisme

Horari de les classes ordinàries i professorat
Les classes ordinàries es faran els dimarts i dijous, del 2 d’octubre de
2018 al 30 de maig de 2019 a la seu d’Arqueonet. Els horaris són:
Horari

Dimarts

Dijous

17.45h – 19.15h

Egipte
Professors: Xavier Martínez
Babón i Felip Masó

Grècia
Professors: Ignasi Garcés i
David Garcia Rubert

19.30h – 21.00h

Pròxim Orient
Professor: Felip Masó

Roma
Professor: Carles Buenacasa

* Consulteu els currículums dels professors a l’apartat “Professorat”
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Modalitats d’inscripció i preus
 Curs complet (les quatre assignatures): 1.190 €
 Assignatures individuals: 330 € per assignatura
 Mòduls solts: consulteu el preu de cada mòdul al programa detallat
que trobareu a la nostra pàgina web
Màster-classes
Com cada any els EPOMA porten associats vuit màster-classes que
realitzarem al Museu d’Arqueologia de Catalunya (seu de Barcelona) a
càrrec de professors convidats. Aquest any seran les següents:
Data i hora
Dimecres 7 de
novembre de 2018.
19.30h
Dimecres 14 de
novembre de 2018.
19.30h
Dimecres 21 de
novembre de 2018.
19.30h
Dimecres 28 de
novembre de 2018.
19.30h
Dimecres 8 de maig
de 2019.
19.30h
Dimecres 15 de
maig de 2019.
19.30h
Dimecres 22 de
maig de 2019.
19.30h
Dimecres 29 de
maig de 2019.
19.30h

Títol
Sardenya i el pas de la protohistòria als
pobles colonials

Professor/a
Dra. Núria Rafel i
Fontanals

Màster-classe Egipte (pendent de
confirmar)
Et setge de Laquix i la conquesta assíria
del Llevant
Els cristianismes “marginats”; les
versions rebutjades per l’Església
“oficial”
De la Guerra de Troya a los Pueblos del
Mar. Un posible contexto histórico a
partir de las fuentes

Dr. Jordi Vidal
Palomino
Dr. Raúl Villegas Marín
Dr. Jose Lull

La cristianització de la topografia de la
ciutat clàssica

Dra. Jordina Sales
Carbonell

Tot menjant plegats: beguda, menjar i
poder durant la protohistòria de la
península Ibèrica

Dr. Samuel Sardà

Camino del Mediterráneo. Asirios en el
Éufrates

Dr. Juan Luís Montero
Fenollós

Sortida de final de curs
A l’igual que en les altres edicions, aquest curs també incorpora un petit
viatge d’estudis a un dels museus europeus més importants (Louvre o
Berlin, es concretarà més endavant). La inscripció a aquesta sortida serà
gratuïta únicament per a aquells que hagin cursat com a mínim una
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assignatura sencera. Per a la resta consulteu les condicions al programa
detallat dels EPOMA, a la web d’Arqueonet.
Programa
Assignatura ‘Regnes i Imperis del Pròxim Orient antic. La perifèria de
Mesopotàmia’
 Mòdul 1. Els regnes anatòlics (I): Mitanni, l’imperi oblidat
 Mòdul 2. Els regnes anatòlics (II): Hatti, el poderós imperi de les
 Mòdul 3. Regnes del llevant mediterrani (I): Cananeus i Fenicis
 Mòdul 4. Regnes del llevant mediterrani (II): Israel, gènesi i història
del poble escollit
 Mòdul 5. Urartu i Elam, els veïns de Mesopotàmia
Assignatura ‘Més enllà d’Egipte; les relacions internacionals’
 Mòdul 1. Predinàstic, les primeres proves de contactes internacionals
 Mòdul 2. El Regne antic, la consolidació de les relacions exteriors
 Mòdul 3. El Regne mig i el segon període intermediari
 Mòdul 4. El Regne nou
 Mòdul 5. Tercer període intermediari i baixa època
Assignatura ‘Les primeres civilitzacions de la Mediterrània Occidental’
 Mòdul 1. Fenicis i cartaginesos a Occident
 Mòdul 2. Els grecs que seguiren el sol
 Mòdul 3. Tartessis i ibers, prínceps d’occident
 Mòdul 4. El misteri dels etruscos
Assignatura ‘Història del cristianisme antic (ss. I-VI)’
 Mòdul 1. Jesús i les arrels jueves del primer Cristianisme
 Mòdul 2. La configuració d’una identitat específicament cristiana
 Mòdul 3. El cristianisme perseguit i el procés de reconeixement estatal
 Mòdul 4. L’aliança amb l’Imperi i l’evolució vers un model de
Cristianisme “àulic”
 Mòdul 5. La separació de camins entre el Cristianisme occidental i
l’oriental
Els EPOMA compten amb el suport de les següents entitats:
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CURS
Història de les religions (II).
Les religions monoteistes
Després d’haver estudiat el curs passat algunes de
les religions més antigues de la història, aquest any
ens aproparem al coneixement de les principals
religions monoteistes actuals a través de dues
assignatures: Les religions abrahàmiques (judaisme, cristianisme i islam) i
Les religions mazdeistes (zoroastrisme, maniqueisme...).
El plantejament del curs no serà tant el d'una seqüència cronològicoevolutiva de la història d’aquestes religions, sinó que parlarem del que
significa cada una d’elles, quins són els seus preceptes més importants,
els seus ritus i festivitats, les seves formes de culte... és a dir, més que
parlar de la història i dels fets històrics, parlar de les creences i de la
pràctica religiosa. Així, a través de cada un dels mòduls podrem anar
observant els elements que tenen en comú, així com les seves diferències
i com posen en pràctica les seves observances. Tot per poder entendre
millor no tan sols el funcionament de les religions en sí mateixes sinó, i
sobretot, als milions de creients que hi ha al darrera, amb els qui convivim
diàriament i amb qui potser, després de conèixer millor les creences de
cada un, serem capaços de respectar-nos més entre tots.
Horari de les classes ordinàries i professorat
Les classes ordinàries es faran els dilluns, de l’1 d’octubre de 2018 al
29 d’abril de 2019 a la seu d’Arqueonet. Els horaris són els següents:
Assignatures

Mòduls

Professorat

Mòdul 1:
Prof. Moriah
El Judaisme
Ferrús
Religions
Mòdul 2:
Dr. Carles
abrahàmiques
El Cristianisme
Buenacasa
Mòdul 3:
Dr. Halil
L’Islam
Bárcena
Mòdul 4:
Prof. Felip
El Zoroastrisme
Masó
Religions
mazdeistes
Mòdul 5:
Prof. Felip
Deriv. Zoroastrisme
Masó
* Consulteu els currículums dels professors/es a l’apartat

Calendari
Els dilluns, de l’1-10-2018 al 1712-2018. De 17.45h a 19.15h
Els dilluns, de l’1-10-2018 al 2801-2019. De 19.30h a 21.00h
Els dilluns, del 4-02-2019 al 2904-2019. De 19.30h a 21.00h
Els dilluns, del 14-01-2019 al 2502-2019. De 17.45h a 19.15h
Els dilluns, de l’11-3-2019 a l’1-42019. De 17.45h a 19.15h
“Professorat”
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Modalitats d’inscripció i preus
 Curs complet (les dues assignatures): 635 €
 Assignatures individuals:
o Religions abrahàmiques: 495 €
o Religions mazdeistes: 165 €
 Mòduls solts: consulteu el preu de cada mòdul al programa detallat
que trobareu a la nostra pàgina web
Activitats pràctiques
Durant el curs es faran diverses activitats pràctiques relacionades amb
aquest curs. Les dues primeres ja estan programades (consulteu l’apartat
‘Sortides’); les dates de la resta es faran saber en el seu moment. Els
alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran
assistir a aquestes activitats pràctiques relacionades amb el curs
amb un descompte del 50% i amb dret preferent d’inscripció. Per
a la resta consulteu condicions a la web, al programa detallat.
Programa
Assignatura ‘Religions abrahàmiques’
Mòdul 1: El Judaisme
1. El Judaisme: alguna cosa més que una religió.
2. La Torah: el llibre sagrat dels jueus.
3. Preceptes més importants del judaisme. Introducció.
4. El Xàbat: el dia de descans.
5. La Caixrut: la manera jueva de cuinar.
6. El calendari jueu: el temps diari, setmanal, mensual i anual.
7. Les principals festivitats: Pasqua, Xavuot i Sucot.
8. Les festivitats menors: Khanukà i Purim.
9. Principals ritus jueus: el món sefardita i el món aixkenazita.
10. Diferents branques o corrents del judaisme modern.
11. El Judaisme català: un model a recuperar.
Mòdul 2: El Cristianisme
1. Conceptes fonamentals del pensament cristià: pecat original, Trinitat,
virginitat de Maria, paper redemptor de Jesús i concepte de salvació
2. El paper dels sagraments
3. La supremacia del papat i el primat de Sant Pere
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4. El cristianisme ortodox i les esglésies ortodoxes d’avui dia
5. El paper de les croades en la consolidació d’una “consciència cristiana
occidental”
6. Protestants, anglicans, calvinistes i les esglésies protestants d’avui dia
7. El Concili de Trento (1545) i la Contrarreforma
8. La creació de l’Estat Vaticà: els pactes del Laterà (1929) i la política
del papat durant la Segona Guerra Mundial
9. El Concili Vaticà II (1962-1965) i la modernització ideològica de
l’Església catòlica
10. Els moviments reformadors alternatius: la “teologia de l’alliberament” i
l’Opus Dei
11. Altres formes cristianes del segle XXI: assiris, nestorians, monofisites,
Testimonis de Jehovà...
Mòdul 3: L’Islam
1. Islam: un sol Déu i molts profetes, darrera religió i religió primordial.
2. Una religió llibrecèntrica: l’Alcorà, paraula de Déu.
3. El profeta Mahoma i la tradició profètica (sunna).
4. Els cinc pilars de l’islam.
5. El dret islàmic (fiqh) i les escoles jurídiques: llei divina i llei humana.
6. L’islam a la història: de religió dels àrabs a religió universal.
7. Espectre de l’islam: sunnisme i xiisme.
8. Sufisme, la dimensió mística de l’islam.
9. Filosofia i pensament islàmic.
10. Art i espiritualitat islàmica.
11. Reptes de l’islam contemporani: el fenomen de l’islamisme.
Assignatura ‘Religions mazdeistes’
Mòdul 1: El Zoroastrisme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les religions dels indoeuropeus. Conceptes generals.
Context històric del naixement del zoroastrisme.
Ahura Mazda, Zoroastre i l’Avesta.
Principis religiosos del zoroastrisme (I):
Principis religiosos del zoroastrisme (II):
Rituals i festivitats de la comunitat zoroastriana.
L’escatologia zoroastriana.
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Mòdul 2: Derivacions del zoroastrisme: maniqueisme, zurvanisme i
mazdakaisme.
1.
2.
3.
4.

Mani, fundador d’una religió universal.
Principis fonamentals del maniqueisme.
La pràctica ritual maniquea.
Zurvanisme i mazdakaisme, altres interpretacions.

CURS
Llengües i literatures clàssiques (II).
20 obres mestres de la literatura
grecoromana
La literatura que conrearen grecs i romans és un component significatiu,
un element constituent, de la nostra herència cultural. Molts dels temes
que encara avui són el fonament de la nostra producció literària es
remunten fins als autors grecs i llatins, que els tractaren en el seu
moment per atorgar-los una fesomia pròpia, uns continguts i unes formes
de qualitat elevada. Tant és així que aquests motius, incorporats a
l’escola, transformats en clàssics (no endebades es transmetien i
s’estudiaven a classe) i sovint convertits en tòpics i cànons, esdevingueren
per sempre més un referent de creadors i artistes de tots els temps, des
de l’antiguitat fins als nostres dies. Una mirada a les obres de la literatura
grega i llatina pot resultar, doncs, molt gratificant a l’hora d’establir ponts
entre els temes antics i les qüestions d’actualitat, i ens pot ajudar a
conèixer millor aquesta part del nostre patrimoni i tradició culturals.
Amb aquest curs volem oferir als participants la possibilitat de llegir i de
debatre deu obres mestres de la literatura grega i deu obres mestres de la
literatura llatina i de fer-ho sota el guiatge de les professores, de manera
que l’accés a totes les produccions que s’analitzin sigui planer i que se’n
pugui treure el màxim de profit.
Comprendrem així, esprement-les molt bé, per què aquestes obres han
estat tan fascinants i per què continuen, si ens hi acostem amb ganes de
gaudir-ne, interessant-nos.
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El curs vol combinar, doncs, l’aspecte teòric amb el pràctic. La intenció és
afavorir la participació dels alumnes en la discussió i comentari de les
obres. La funció de la professora serà la de guia, primer per mitjà de les
pautes de lectura que s’oferiran amb anterioritat, i després com a
moderadora en la discussió. L’objectiu és que sigui l’alumnat qui enceti
l’anàlisi de l’obra i que el professor vehiculi la discussió de tal manera que
els comentaris i les opinions, individuals i col·lectives, siguin la base
d’aquesta aproximació més directa a unes quantes obres mestres de la
literatura grecoromana.
Horari de les classes-debat i professorat
Les classes d’aquest curs seran quinzenals i es faran els dilluns i
dimecres, del 15 d’octubre de 2018 al 25 de març de 2019 a la seu
d’Arqueonet. Els horaris són els següents:
Assignatures

Professorat

Calendari (classes quinzenals)

10 obres mestres de
la literatura grega

Dra. M. Teresa
Magadán

Els dilluns, del 15-10-2018
al 25-03-2019. De 18.45 h a 20.45 h

10 obres mestres de
la literatura llatina

Prof. Mònica Miró
Vinaixa

Els dimecres, del 17-10-2018
al 20-03-2019. De 18.00 h a 20.00 h

* Consulteu els currículums de les professores a l’apartat “Professorat”

Modalitats d’inscripció i preus
 Curs complet (les dues assignatures): 430 €
 Assignatures individuals: 235 € per assignatura
Programa
Totes les sessions estaran dividides en dues parts: en la primera es farà
una posada en comú i es debatrà sobre l’obra llegida (excepte en la
primera sessió); i en la segona part de la sessió la professora farà la
presentació de l’obra de la sessió següent (excepte en la darrera sessió).
Assignatura ‘10 obres mestres de la literatura grega’
1.
2.
3.
4.

Sessió introductòria
Èpica: Homer, Ilíada
Poesia lírica: Antologia de poetes lírics
Tragèdia: Èsquil, Orestea (Agamèmnon)
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5. Comèdia: Aristòfanes, Les Granotes
6. Història: Tucídides, Històries (Llibre I)
7. Filosofia: Plató, La República
8. Geografia: Estrabó, Geografia (Llibre I)
9. Mitògrafs: Parteni de Nicea, Dissorts d’amor
10. Biografia: Plutarc, Alexandre i Cèsar
11. Novel·la: Heliodor, Etiòpiques. Cloenda de les sessions i valoració del
curs.
Assignatura ‘10 obres mestres de la literatura llatina’
1. Sessió introductòria
2. Livi, Els orígens de Roma
3. Plaute, El soldat fanfarró
4. Terenci, Els germans
5. Ciceró, L’amistat
6. Catul, Poesies completes
7. Sal·lusti, La conjuració de Catilina
8. Properci, Llibre primer d’elegies
9. Ovidi, L’art d’estimar
10. Sèneca, És breu, la vida?
11. Apuleu, Psique i Cupido. Cloenda de les sessions i valoració del curs.
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CICLES ANUALS
CICLE
Cuinem [i mengem] la història!
Les cuines i la cultura del menjar a l'Àsia
oriental
Com deia Confuci, un dels pensadors més influents
de la història de l’Àsia Oriental, per a conèixer bé
una cultura, cal conèixer primer la seva cuina. Tant
la Xina, com Corea i el Japó, tenen uns components originals que les fan,
no només d’una riquesa i varietat extraordinàries, sinó també d’una
evocació cultural i històrica d’una gran profunditat que sovint escapa als
qui s’hi acosten sense coneixements previs o d’una forma poc genuïna.
Explicarem l’essència d’aquestes tres tradicions gastronòmiques
mitjançant la seva diversa evolució històrica, amb mostres pràctiques
seleccionades i activitats complementàries en relació amb el curs. Entre
altres coses parlarem dels punts de vista holístics de la cuina oriental, de
l’origen d’alguns costums a taula que han creat escola, de l’ús dels
aliments i el seu ordre en cada àpat, del paper civilitzador de la cuina i de
la influència que hi han tingut les tradicions filosòfiques i religioses en
cadascuna d’elles. Assaborirem, doncs, les cultures de l’Àsia Oriental, tot
menjant i bevent la seva història.
Entitats col·laboradores amb el cicle:
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Objectius i organització
Amb l’objectiu de conèixer, aprofundir i gaudir de la història, la cultura i la
gastronomia dels pobles de l’Àsia oriental, ens aproximarem a ells des
d’una vessant històrica però també amb una mirada a l’actualitat. Veurem
el paper dels recursos naturals, del budisme, de la medicina tradicional,
de la cultura de l’arròs..., entre molts altres elements que configuren
aquestes cultures. Així com, també, les interrelacions entre elles.
El cicle s’estructura en els tres mòduls següents:




La cuina de la Xina. L’equilibri
La cuina del Japó. L’harmonia
La cuina de Corea. L’acumulació

En aquests tres mòduls s’hi repartiran les activitats ordinàries del cicle
així com algunes activitats complementàries, totes elles ben variades:
xerrades, tertúlies, tallers, taules rodones, cerimònies, sortides, dinars,
sopars... Hi haurà també una trobada de presentació i una xerradacol·loqui de cloenda amb personatges convidats del món de la
gastronomia i la cultura. En total 14 activitats ordinàries (o troncals) i 6
activitats complementàries.
Programa, professorat, calendari i horaris

Trobada inaugural (temàtica transversal)
Xerrada-col·loqui d’inauguració del cicle: Les cuines i la cultura del
menjar de l'Extrem Orient. Xina, Japó i Corea
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Participants:

Divendres, 05 d’octubre de 2018, de 18:30 a 20:00
Ordinària
Arqueonet
Jaume Aubanell, Roger Bonafont, Albert Raurich

Mòdul de la Xina. L’equilibri
Xerrada: Els fonaments culturals del menjar a la Xina; l'equilibri. Fonaments
històrics i culturals de la cuina xinesa; el menjar com a medicina
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dilluns, 29 d’octubre de 2018, de 19:30 a 21:00
Ordinària
Arqueonet
Roger Bonafont
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Xerrada: Lu, Yang, Yue i Chuan: les escoles clàssiques de la
gastronomia xinesa i les noves cuines
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dilluns, 5 de novembre de 2018, de 19:30 a 21:00
Ordinària
Arqueonet
Roger Bonafont

Taller ‘Cuinem [i mengem] la història’: Un tast de les 8 cuines xineses
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professors i xef’s:

Divendres, 9 de novembre de 2018, de 19:00 a 21:30
Ordinària
Miele center
Jaume Aubanell i Montse Blanch

Xerrada: Les aromes, els sabors, les tècniques i els instruments de la
cuina xinesa
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Divendres, 16 de novembre de 2018, de 18:30 a 20:00
Ordinària
Arqueonet (més dades a l’apartat ’Informació dels llocs’)
Roger Bonafont

Tertúlia-vermut al voltant de la pel·lícula 'Comer, beber, amar', d’Ang Lee
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dissabte, 24 de novembre de 2018, d’11:00 a 13:30
Ordinària
Arqueonet
Jaume Aubanell

Experiència gastro-antropològica: Menjarem com ho fan els xinesos del
barri de Fondo (Santa Coloma). Visita migdia i dinar
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dissabte, 19 de gener de 2019, de 12:00 a 16:00
Complementària
Barri Fondo
Roger Bonafont

Viatge: L’Any nou xinès al Chinatown de Londres
Dates:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

De divendres 8 a diumenge 10 de febrer de 2019
Complementària
Londres
Roger Bonafont

Mòdul del Japó. L’harmonia
Xerrada: Japó i la cultura del menjar: la simplicitat com a virtut
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Divendres, 15 de febrer de 2019, de 18:30 a 20:00
Ordinària
Arqueonet
Roger Bonafont i Roger Ortuño
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Taller ‘Cuinem [i mengem] la història’: les cuines japoneses, més enllà
del sushi
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professors i xef’s:

Divendres, 22 de febrer de 2019, de 19:00 a 21:30
Ordinària
Miele Center
Jaume Aubanell i Montse Blanch

Xerrada: Japó i l’estètica del menjar
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professors:

Divendres, 8 de març de 2019, de 18:30 a 20:00
Ordinària
Arqueonet
Roger Bonafont i Roger Ortuño

Tertúlia-vermut al voltant de l'obra 'El club de los gourmets' de
Junichiro Tanizaki
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dissabte, 16 de març de 2019, de 12:00 a 13:30
Ordinària
Arqueonet
Jaume Aubanell

Experiència gastro-cultural: sopar kaiseki al restaurant Wagokoro de
Barcelona
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professors i xef’s:

Dimecres, 20 de març de 2019, de 20:30 a 23:00
Complementària
Wagokoro
Jaume Aubanell i Kanya Nakamura

Cerimònia: La cultura del te a l’Àsia Oriental. El cas de la cerimònia del
te al Japó
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Divendres, 29 de març de 2019, de 18:30 a 20:00
Complementària
Arqueonet
Roger Bonafont

Sortida: Excursió per despertar els sentits: buscant l'harmonia al Delta
de l’Ebre
Dates:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dissabte 4 i diumenge 5 de maig de 2019
Complementària
Delta de l’Ebre
Roger Bonafont

Mòdul de Corea. L’acumulació
Xerrada: La taula coreana; l'acumulació dels mestres
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Divendres, 26 d’abril de 2019, de 18:30 a 20:00
Ordinària
Arqueonet
Roger Bonafont
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Taller ‘Cuinem [i mengem] la història’: amb el kimchi al centre
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professors i xef’s:

Divendres, 10 de maig de 2019, de 19:00 a 21:30
Ordinària
Miele Center
Jaume Aubanell i Montse Blanch

Tertúlia-vermut al voltant de l'obra 'La vegetariana' de Han Kang
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Professor:

Dissabte, 18 de maig de 2019, de 12:00 a 13:30
Ordinària
Arqueonet
Jaume Aubanell

Darreres activitats; síntesis i cloenda (temàtica transversal)
Sopar de síntesi al restaurant Dos Palillos, presentat pel xef Albert Raurich
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Xef:

Dimecres, 22 de maig de 2019, de 20:30 a 23:00
Complementària
Dos Palillos
Albert Raurich

Xerrada-col·loqui de cloenda del cicle: Taula rodona sobre la influència
de les cuines de l’Àsia Oriental en la forma de menjar d’occident
Data i hora:
Tipus d’activitat:
Lloc:
Participants:

Dimecres, 29 de maig de 2019, de 19:00 a 21:00
Ordinària
Casa Àsia (pendent de confirmar)
Albert Raurich, Josep Maria Kao, Roger Ortuño, Roger
Bonafont, Jaume Aubanell

* Consulteu els currículums dels professors/es i xef’s a l’apartat “Professorat”
* Consulteu el detall de les activitats i la informació dels llocs al web d’Arqueonet

Modalitats d’inscripció i preus
Activitats ordinàries (consulteu més detall al programa complet, al web):
Preu del cicle complet d’activitats ordinàries: 275 €
Preus de les activitats ordinàries per mòduls:




Mòdul de la Xina. L’equilibri:
Mòdul del Japó. L’harmonia:
Mòdul de Corea. L’acumulació:

Preus de les activitats ordinàries individuals:
Activitat
Xerrada-col·loqui d’inauguració del cicle
Xerrada: Els fonaments del menjar a la Xina
Xerrada: Lu, Yang, Yue i Chuan
Taller ‘Cuinem [i mengem] la història’: Xina
Xerrada: Les aromes, els sabors…a la cuina xinesa

105 €
115 €
70 €

Preu
Gratuïta
18,00 €
18,00 €
50,00 €
18,00 €
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Activitat
Tertúlia-vermut Xina
Xerrada: Japó i la cultura del menjar
Taller ‘Cuinem [i mengem] la història’: Japó
Xerrada: Japó i l’estètica del menjar
Tertúlia-vermut Japó
Xerrada: La taula coreana
Taller ‘Cuinem [i mengem] la història’: Corea
Tertúlia-vermut Corea
Xerrada-col·loqui de cloenda del cicle

Preu
15,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €
15,00 €
18,00 €
50,00 €
15,00 €
Gratuïta

Activitats complementàries (consulteu més detall al programa complet):
Dinar xinès al barri de Fondo:
Viatge: L’Any nou xinès a Londres:
Sopar al restaurant Wagokoro:
La cerimònia del te del Japó:
Sortida al Delta de l’Ebre:
Sopar al restaurant Dos Palillos:

a partir de 45,00 €
preu pendent
a partir de 50,00 €
a partir de 40,00 €
preu pendent
a partir de 120,00 €

CICLE
Àtoms de ciència.
Una aproximació pràctica i propera a la
ciència que ens envolta

Amb aquest cicle volem apropar-nos a les diferents
disciplines científiques en petites porcions i des d’un
punt de vista molt pràctic i amè; amb tota la
càrrega didàctica però amb una bona dosi d’entreteniment. Així, una nova
mirada més pràctica a les diferents ciències pot resultar molt útil per
establir ponts amb aquelles matèries que en alguns casos han tingut
històricament la fama d’avorrides, complicades... (qui no ha dit alguna
vegada “aquesta assignatura és un os!”). Volem doncs fer caure aquests
mites per tal de reconciliar-nos amb tot un seguit de disciplines gaudint
d’elles a través de nous enfocaments. Viure les matemàtiques des de
diversos punts de vista (tocant-les, escoltant música o fent màgia),
fusionar la medicina amb els números, entendre i practicar amb la
criptografia, endinsar-nos en la química per comprendre i jugar amb
aquella complicada taula periòdica dels elements... i tot plegant mirant,
PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2018-2019
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encara que sigui de reüll, les possibles fites històriques que acompanyen a
aquestes disciplines, per no perdre allò que caracteritza a Arqueonet.
En definitiva apropar-nos a aquestes i altres disciplines de la mà de grans
coneixedors i divulgadors a fi i efecte de gaudir-ne de manera directa,
propera i en petites dosis; àtom a àtom.
Horari de les sessions i professorat
El dies de les activitats són el darrer dimecres de cada mes del curs
(excepte el mes de desembre de 2018) de 17.45h a 19.15h. Així, les
sessions són les següents:
Sessions

Professorat

Calendari

Alan Turing i la màquina
Enigma

Òscar Font

Dimecres, 31 d’octubre de
2018

Les matemàtiques a la
màgia i viceversa

Sergio Belmonte Palmero

Dimecres, 28 de novembre
de 2018

Les matemàtiques que es
toquen

Anton Aubanell Pou

Dimecres, 30 de gener de
2019

Els nombres del cos humà i
de les nostres vides

Anton Aubanell Creus

Dimecres, 27 de febrer de
2019

2019: Any Internacional de
la Taula Periòdica.
Miquel Duran, Josep Duran Dimecres, 27 de març de
Celebrem-lo amb un
i Pep Anton Vieta
2019
apassionant viatge carregat
de Màgia i Química
Còctel mate-musical: 2/3
Joan Jareño i Francina
Dimecres, 24 d’abril de
de fraccions + 1/3
Turón
2019
d'harmonia
* Consulteu els currículums dels professors/es a l’apartat “Professorat”

Modalitats d’inscripció i preus



Cicle complet: 120 €
Sessions individuals: 25 €
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Programa
Alan Turing i la màquina Enigma
Data: dimecres 31 d’octubre de 2018
Hora: 17,45h
Professor: Òscar Font
Les ‘Enigma’ era una família de màquines que s’utilitzaven per encriptar i desencriptar
missatges. Eren electromecàniques i de rotor i van ser utilitzades durant la primera meitat
del segle XX. Farem un apropament a la vida d’Alan Turing, tot fent un paral·lelisme amb
el desenvolupament de la màquina Enigma, que precisament en Turing va contribuir a
desxifrar. I podrem veure’n i experimentar amb una en directe!

Les matemàtiques a la màgia i viceversa

Data: dimecres, 28 de novembre de 2018
Hora: 17,45h
Professor: Sergio Belmonte Palmero
A qui no li agrada la màgia? Qui no s'ha preguntat alguna vegada... i això com es fa? De
fet, aquesta és la mateixa pregunta que es fan els matemàtics davant d'un problema.
Veurem la connexió entre aquestes dues disciplines aparentment tan distants i veurem
com es pot aplicar la matemàtica per a crear veritables efectes màgics. La màgia es
converteix així en una aplicació lúdica de les matemàtiques i en una altra manera creativa
de gaudir amb elles.

Matemàtiques que es toquen
Data: dimecres, 30 de gener de 2019
Hora: 17,45h
Professor: Anton Aubanell Pou
Sovint sembla que les matemàtiques viuen tan sols a les pissarres i els quadernets
escolars. El cert però és que hi ha matemàtiques a tot arreu i que podem “descobrir-les”
mitjançant experiències concretes. En aquesta conferència intentarem aportar una visió
molt pràctica i experimental d’un bon conjunt d’idees matemàtiques tot posant en
evidència que les matemàtiques es toquen, es veuen i es viuen.

Els nombres del cos humà i de les nostres vides
Data: dimecres, 27 de febrer de 2019
Hora: 17,45h
Professor: Anton Aubanell Creus
Com respirem? Com s’ho fan les neurones per transmetre informació d’una forma tan
ràpida i eficaç? Com s’organitzen els teixits per aprofitar al màxim l’energia? Per trobar la
resposta a aquestes preguntes hem de parlar també el llenguatge de les matemàtiques.
Els nombres són una gran eina per entendre el nostre cos i el seu funcionament. Sense
cap pretensió d’exhaustivitat, en la conferència farem una passejada per les formes,
nombres i fórmules que formen part de la complexa maquinària que és el cos humà.
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2019: Any Internacional de la Taula Periòdica.
Celebrem-lo amb un apassionant viatge carregat de Màgia i Química
Data: dimecres, 27 de març de 2019
Hora: 17,45h
Professors: Miquel Duran, Josep Duran i Pep Anton Vieta
El 2019 ha estat proclamat per la UNESCO com l'Any Internacional de la Taula Periòdica
dels Elements coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement en mans del químic rus
Dmitri Mendeléiev. Amb motiu d'aquesta commemoració li retrem homenatge fent un
viatge apassionant al llarg de les seves caselles, acompanyats de sorprenents jocs de
màgia i espectaculars experiments químics.

Còctel mate-musical: 2/3 de fraccions + 1/3 d'harmonia

Data: dimecres, 24 d’abril de 2019
Hora: 17,45h
Professor: Joan Jareño i Francina Turón
Diuen que Pitàgores va ser el primer que va intentar establir un vincle directe entre la
música i les matemàtiques. Des d'aquell moment molts altres matemàtics van intentar
afinar, mai millor dit, les relacions entre tots dos mons. Un d'ells, Leibniz, va arribar a dir
que la música és una forma de comptar sense adonar-te que ho fas. Pitàgores parlava de
la "música de les esferes"; nosaltres intentarem entrar a les "esferes de la música" veient
com, a partir del càlcul amb fraccions i amb unes gotes d'harmonia, podem construir
l'escala musical. Tot plegat amb una mica d'acompanyament musical.

CICLE
A l’altra banda de l’aula
Com tots sabeu, la vocació d’Arqueonet és ser un
centre cultural on s’hi transmeti el coneixement de
totes les formes possibles; un centre de transmissió
de coneixement, però també de debat i d’intercanvi.
Sabem que molts de vosaltres sou bons coneixedors
d’aquelles temàtiques que més us interessen i pensem que potser us
agradaria compartir els vostres coneixements amb altres persones. A
partir d’aquesta idea, doncs, vam crear aquest cicle d’activitats on en cada
sessió un ponent (algú de vosaltres) es posarà a l’altra banda de l’aula per
explicar la temàtica proposada i, en acabat, farem entre tots un bon debat
sobre el tema. Un espai també, doncs, per a la reflexió.
Volem recalcar que aquest serà un cicle de coneixement pel coneixement,
on ningú tindrà cap guany econòmic però on tots, al cap i a la fi, hi
acabarem guanyant.
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Feu-nos arribar, doncs, les vostres propostes per posar-vos a l’altra banda
de l’aula i posarem fil a l’agulla! Animeu-vos!
Inscripció i preus



Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

Programa 2018-2019
Les matemàtiques vedes, desconegudes i fins i tot ignorades. Els
Śulva-sῡtra
Data i hora: dimarts, 23 d’octubre de 2018, a les 19.30h
Conferenciant: Jaume Bartrolí (Matemàtic)
Les Matemàtiques Vedes es varen desenvolupar al Subcontinent Indi durant el Període
Vèdic (1500-500 aC) i es coneixen a partir de textos religiosos on s'explica la forma i les
dimensions que havien de tenir els altars, els focs i els recintes cerimonials a les
corresponents celebracions. Si no es construïen els altars tal com dictaven les Sagrades
Escriptures Vedes, les pregaries i sacrificis no sorgien efecte. Aquestes exigències els varen
portar a plantejar-se problemes que van de traçar perpendiculars a duplicar figures i
quadrar cercles. S'ha de dir que els varen resoldre amb una bona dosi d'enginy, si tenim
en compte que l'única eina o instrument de dibuix que usaven era una corda.

Sanitat en temps de guerra. (1936-1939)

Data i hora: pendent de determinar
Conferenciant: Santos Liñán (Metge pneumòleg pediatra)
És una veritat avui acceptada per tothom que la nostra Guerra Civil va ser un camp
d’experimentació d’armes i de tècniques militars noves, com ara els bombardeigs aeris
indiscriminats sobre la població civil, que després serien utilitzats sistemàticament per les
potències que van participar en la Segona Guerra Mundial.
Malgrat tot i encara que sembli una paradoxa, durant la guerra es van fer grans avanços
en la medicina sobretot relacionats amb el tractament de les ferides, transport de ferits i
les transfusions de sang.
Aquesta xarrada vol ésser un petit homenatge als metges i infermeres que tant en un
costat com en l’altre van dedicar el seus esforços a lluitar contra la mort, sent aquesta la
seva principal batalla: “Els metges, van curar amb la mateixa dedicació tant als camarades
com als enemics”.

Altres xerrades del cicle previstes pendents de programar


Escenes de vida quotidiana en els relleus orientals: Índia, Myanmar,
Cambodja i Indonèsia, per la Montserrat Segarra Fitó (Economista i viatgera)



Conceptes arquitectònics bàsics per entendre millor els edificis antics, per en
Josep Ortiz Comerma (Enginyer)
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CURSOS CURTS I SEMINARIS
DEL PRIMER TRIMESTRE
CURS
Grans descobriments de l’Arqueologia (IV)
En aquest quart curs seguirem descobrint alguns
dels jaciments més importants de l’antiguitat,
viatjant des d’Egipte al Líban, del Líban al Iemen,
del Iemen al Golf Pèrsic, del Golf Pèrsic a Ira i
d’Iran a Mèxic. Al llarg d’aquest periple coneixerem ciutats tant importants
per la història d’Egipte com Amarna i Abydos, anirem a la recerca del
paradís bíblic de Dilmun i de les ciutats que van existir abans del Diluvi,
intentarem identifica l’antiga i misteriosa ciutat de Meluhha i parlarem del
mític regne de la Reina de Saba. Acabarem a l’altra banda del món
impressionant-nos per la fantàstica ciutat de Palenque i pels immensos
caps olmeques i la seva cultura, una de les més antigues de Mesoamèrica.
A l’igual que en els anteriors cursos, ens aproparem a totes aquestes
descobertes a través de la seva història i de la història del seu
descobriment. Així, analitzarem cada una de les troballes en sí mateixa, en
el seu context històric i cultural però també explicarem la història de la
seva descoberta, retrocedint en el temps i deixant-nos guiar pels seus
protagonistes per poder reviure, com ells, l’emoció de ser els primers a
veure allò que feia segles o milers d’anys que no havia vist ningú!
Programa
1. Abydos, els primers faraons.
2. Amarna, la ciutat d’Akhenaton.
3. Biblos, la gran metròpolis cananea.
4. Baalbek, la ciutat del Sol.
5. Dilmun, el paradís perdut.
6. Les ciutats pre-diluvials.
7. Shar-i Sokhta, l’antiga Meluha?
8. Marib, la capital de la reina de Saba.
9. La Venta i els caps gegants olmeques.
10. Palenque, las “cases de piedra”.

Professor
Felip Masó
Calendari
Els dimecres, del 3 d’octubre al
12 de desembre de 2018.
El 5 de desembre no hi ha
classe.
Horari
De 10.30h a 12h
Preus
Curs sencer: 140 €
Sessions soltes: 18 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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CURS
Els artistes a la recerca d'altres mons: l'art i
el viatge entre els segles XVIII i XIX
En aquest curs ens endinsarem en la producció
artística
de
l'època
del
Romanticisme
i,
concretament, en aquella relacionada amb els
viatges i la recerca de nous mons. Des dels inicis del paisatge romàntic a
Alemanya amb Caspar David Friedrich, als grans gravats de Piranesi que
esdevenen els primers souvenirs del Grand Tour. El Gran Tour i els
principals artistes que deixaren constància artística del seu viatge a la
recerca de l'Arcàdia, com Hubert Robert, Goya o Turner. La concepció del
sud d'Europa i l'orientalisme al segle XIX i la descoberta d'Egipte i la Terra
Santa de mà de les litografies de David Roberts que impressionaren tota
una generació al Nord d'Europa. I finalment un breu repàs a l'art sorgit
del gust per l'art del llunyà Orient, l'exotisme del Japó al segle XIX i la
fascinació que causà en els artistes de l'Impressionisme.
Programa
1. La literatura de viatges en època del Romanticisme, el Grand Tour, la
descoberta de nous mons i l'art.
2. El paisatge com a expressió de l'ànima: Caspar David. Friedrich i Carl
Gustav Carus.
3. Les Vedute de Piranesi i el Grand Tour.
4. Els artistes viatgers entre el segle XVIII i XIX i les seves impressions artístiques
del Grand Tour: Hubert Robert, Francisco de Goya, Turner i altres.
5. La recerca del Sud: La imatge de la
Península Ibèrica al Nord d'Europa al Professor
Eloi de Tera
segle XIX.
6. L'orientalisme: la descoberta del Nord Calendari
Els dimarts, del 9 d’octubre al
d'Àfrica i la pintura del segle XIX entre
27 de novembre de 2018
França i Espanya.
Horari
7. David Roberts a Egipte i Terra Santa.
De 16h a 17.30h
8. El japonisme: el col·leccionisme del
gravat japonès entre els artistes del Preus
Curs sencer: 125 €
segle XIX i la seva influència en les
Sessions soltes: 18 €
arts occidentals.
* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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CURS
El segle de les Grans Guerres (I)
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Coneguda com a la "Gran Guerra", la Primera
Guerra Mundial va suposar un canvi dràstic en la
manera de concebre el món de l'època, els canvis
provocats en el mapa d'Europa encara arriben fins als nostres dies. El que
es suposava que seria una guerra de curta durada, com les de l'Europa
del segle XIX, es va convertir en un sanguinari conflicte que va durar
quatre anys i va posar fi a imperis i dinasties centenaris. Les
conseqüències d'aquesta guerra portarien a la situació social i política que
afavoriria els feixismes i el comunisme i portaria a la Segona Guerra
Mundial.
Programa
1. El món abans de la gran guerra
La "Belle Epoque"; l'època dels grans canvis.
2. L'imperialisme i el camí cap a la guerra
Els Imperis Colonials al segle XIX
3. El compte enrere
La política d'aliances
4. Comença el conflicte
Professor
La "Crisis de Juliol"; l'activació de la Francesc Carol
política d'aliances
Calendari
Els dijous, de l’11 d’octubre al
5. L'expansió del conflicte
29 de novembre de 2018.
La guerra de trinxeres.
L’1 de novembre no hi haurà
6. La guerra i la societat civil
Els primers bombardejos a ciutats. Les classe.
polítiques davant la població civil
Horari
De 18h a 19.30h
7. El final de la guerra
La intervenció nord-americana a Preus
Curs sencer: 110 €
Europa
Sessions soltes: 18 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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CURS
Darwin, l’Anís del Mono, tortugues gegants
i els secrets de l’evolució
L'etiqueta de l'Anís del Mono reflecteix una de les
polèmiques més grans en la Història de la Ciència; a
saber, quan Charles R. Darwin va proposar que la
Humanitat evolucionà a partir de formes simiesques
africanes. Però, abans, l'any 1859, al seu llibre
L'Origen de les Espècies, Darwin ja havia
revolucionat a l'establishment del segle XIX amb la
seva teoria de l'Evolució. En oposició a les idees fixistes i creacionistes
sobre un origen mític de la vida, el darwinisme demostrà que els éssers
vius eren capaços d'evolucionar, de canviar, a partir d'uns ancestres
comuns. En aquest curs, viatjarem per Londres, París, les Illes Galàpagos,
la Patagònia... per descobrir els secrets de l'Evolució.
Programa
1. La immutabilitat de la vida... el
creacionisme explica el Món
2. Genis
a
l'ombra:
els
primers
evolucionistes desconeguts
3. La joventut de Darwin en el context
científic del segle XIX
4. El viatge de Charles R. Darwin a bord
del HMS Beagle
5. Una gran Odissea: la publicació de
L'Origen de les Espècies
6. Mites, llegendes i tòpics sobre la teoria
de l'Evolució
7. Visita al Museu de Ciències Naturals de
Barcelona.

Professor
Jordi Serrallonga
Calendari i horaris
Classes ordinàries: Els dilluns,
del 15 d’octubre al 19 de
novembre de 2018, de 19.30h a
21h
Visita al Museu de Ciències
Naturals: dissabte, 24 de
novembre de 2018, de 10.30h a
13.30h.
Preus
Curs i visita al museu: 115 €
Curs sense visita: 100 €
Sessions soltes del curs: 18 €
Visita al museu: 20 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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SEMINARI
Simbologia maçònica; la força de les
imatges. Amb visita al Museu-Biblioteca
Víctor Balaguer de Vilanova. Temple
maçònic? Misteris i símbols
La maçoneria no és una societat secreta és una
societat discreta. En ella perviu una via iniciàtica que
conté ensenyaments de moltes tradicions antigues. Treballa a partir d’un
sistema simbòlic basat en la construcció arquitectònica. Cada símbol
esdevé una porta per accedir a un plànol més transcendent. Víctor
Balaguer, membre de la maçoneria, va construir al segle XI, a Vilanova i la
Geltrú, un edifici per allotjar una biblioteca museu. En ell hi va desplegar
un ric programa iconogràfic replet de símbols vinculats a la maçoneria que
es poden observar tant en l’exterior com en l’interior d’aquest “temple de
la cultura”.
Programa
Xerrada: Simbologia maçònica; la força de les imatges
Un símbol no existeix de forma aïllada, forma part de
estudi permet copsar que actuen com a catalitzadors
l’ocult, el material i l’espiritual, el racional i
l’instintiu, l’explicable i l’inefable... En la maçoneria,
el sistema simbòlic parteix del sistema constructiu.
Revisarem els trets bàsics d’aquesta simbologia i la
seva significació a partir d’exemples concrets.

tot un sistema. Apropar-se al seu
entre diferents mons: el visible i

Visita:
Biblioteca
Museu
Víctor
Balaguer
(Vilanova);
Temple
maçònic? Misteris i símbols

Calendari i horaris
Xerrada: dimecres, 17 d’octubre
de 2018, de 17.45h a 19.15h

La Biblioteca Museu que el polític i escriptor Víctor
Balaguer va fer construir a Vilanova conté un munt
de símbols relacionats amb la maçoneria. Es poden
observar en els esgrafiats, en els elements
decoratius, i en definitiva, en la mateixa estructura,
que és com un temple, amb unes escales inicials
que et fan fer un camí d’ascens, traspassar dues
columnes, per entrar en un vestíbul circular cobert
per una alta cúpula semiesfèrica. Pas a pas ho
desvetllarem.

Professors/es
Mireia Rosich
Galo Sánchez-Casado

Visita a la Biblioteca-Museu:
dissabte, 20 d’octubre de 2018,
de 10.30h a 12.30h.
Preus
Xerrada visita: 30 €
Xerrada: 18 €
Visita: 20 € (transport no
inclòs)

* Consulteu el currículum dels professors/es a l’apartat “Professorat”
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CURS
Històries de la Mirada III:
Les diferents mirades de l'art Barroc i el
seu naixement a Roma

Dins el marc d’un cicle de cursos que ens duran a
entendre la història de la mirada en les arts visuals
al llarg dels segles, el curs ens endinsa en l’evolució
de la mirada artística a l'època del Barroc i al
naixement d'aquest estil a la ciutat de Roma. Analitzarem els orígens de
l'art barroc i el paper central de Gianlorenzo Bernini en la formació
d'aquest concepte artístic. Així mateix, estudiarem els artistes que van
poder destacar a l'ombra del gran mestre i les altres escoles artístiques
del Barroc fora de Roma i arreu del món. El curs es podrà complementar
amb un petit viatge que s'organitzarà a la Roma Secreta del Barroc a la
tardor del 2018 o inicis del 2019.
Programa
1. Introducció: El camí del Renaixement al Barroc, l'exteriorització del
sentiment i l'expressivitat en les arts visuals
2. La joventut de Bernini i la fundació de la Roma Barroca
3. Bernini i el monopoli de l'art a Roma
4. Borromini, el racionalisme i la Professor
genialitat arquitectònica
Eloi de Tera
5. La pintura del Barroc a Roma i les
Calendari i horaris
grans famílies papals
Els dijous, del 18 d’octubre al
6. Guarino Guarini i el Barroc al Nord 13 de desembre de 2018, de
10.30h a 12h
d'Itàlia
7. Els altres Barrocs arreu del món, del
L’1 de novembre i el 6 de
racionalisme a l'horror vacui
desembre no hi ha classe.
Preus
Curs sencer: 100 €
Sessions soltes: 18 €
* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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CURS
El bressol de la Xina. Del Neolític al primer
mil·lenni d.C. Un recorregut per la història
i el pensament xinès

La cultura xinesa és una de les més mal conegudes
que tenim a Occident. Això es deu a raons
geogràfiques, però també a diferències culturals
importants que fan de la Xina una mena de mirall
invers de la nostra pròpia realitat occidental. En ser una cultura
etnocèntrica com la nostra, però amb uns fonaments ben diferents i
distants, cal endinsar-nos en el seu passat remot per a poder copsar la
seva gran riquesa i complexitat. En aquest curs descobrirem com vivien i
pensaven els antics xinesos, els orígens de la seva idiosincràsia social,
intel·lectual i estètica, la qual ha perviscut de manera ininterrompuda fins
a l’actualitat. Des dels seus inicis, cap a l’any 2070 aC, fins ben entrat el
primer mil·lenni, quan la civilització xinesa desplega tota la seva màxima
influència, compararem les restes arqueològiques amb les fonts escrites;
aprofundirem en el pensament clàssic a través de les obres mestres de
l’antiguitat i les escoles de pensament que han conformat la forma de ser
xinesa; i relacionarem la societat actual amb aquests valors antics que es
van començar a gestar fa milers d’anys.
Programa
1. Els orígens xamànics de la cultura xinesa.
2. Els clàssics del cànon confucià. Inclou
mostra musical de pipa, instrument de
corda xinès, amb una música xinesa en
directe.
3. Les cent escoles de pensament xinès.
4. La unificació xinesa i el paper del Primer
Emperador.
5. La concepció de l’Altre Món a l’antiga Xina.
6. L’expansió xinesa del budisme i les seves
ramificacions.
7. Encreuament de camins: la relació de la
Xina clàssica amb la resta del món.

Professor
Roger Bonafont Pardina
Calendari i horaris
Els dimarts, del 30 d’octubre al
18 de desembre de 2018, de
19.30h a 21h
El 4 de desembre no hi ha
classe.
Preus
Curs sencer: 110 €
Sessions soltes: 18 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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CURS
Història de la medicina. Dels xamans a la
medicina actual
Al llarg de la història la salut ha estat sempre una
de les grans preocupacions de la humanitat. La
malaltia és la resposta que presenta l’organisme
davant un estímul anormal. És tan antiga com la vida mateixa, ja que és
la manifestació de vida en sí. Mitjançant una sèrie de sessions descriurem
la realitat històrica que ha acompanyat a la medicina, amb la qual sempre
s’ha mantingut estretament unida. És la nostra intenció que malalties,
descobriments, tècniques de diagnòstic i nous tractaments es vegin
reflectits en aquest curs, formant un recorregut històric pel fascinant món
de la salut i la malaltia.
Programa
Mòdul I. Dels orígens al Renaixement.
1.
2.
3.
4.

Del neolític a les antigues cultures
Evolució de les ciències mèdiques
Una època de contrasts. Baixa i Alta Edat Mitjana.
La medicina com a ciència. L’arribada del
Renaixement
Professor

Santos Liñán

Mòdul II. Del Renaixement a l’època actual
1. El començament de la medicina moderna.
Segles XVI i XVII
2. La medicina científica. La Il·lustració (s.
XVIII)
3. La tecnologia aplicada a la medicina (s.
XIX)
4. Nova època i nous tractaments (s. XX)

Calendari i horaris
Mòdul I: els dijous, del 8 al 29
de novembre de 2018
Mòdul II: els dijous, del 7 al 28
de febrer de 2019
De 10.30h a 12h
Preus
Curs sencer: 110 €
Mòdul I: 60 €
Mòdul II: 60 €
Sessions soltes: 18 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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CURS
Història de Bizanci (II). La lluita per la
supervivència enmig d’un context hostil
A mesura que Occident s’anava distanciant d’Orient
i els occidentals deixaven de reconèixer en el sobirà oriental el seu senyor
natural, es va plantejar la incòmoda pregunta de qui podia reivindicar
l’herència de l’antiga Roma. Els papes de Roma, que es consideraven els
únics hereus legítims dels antics cèsars, ho van solucionar de manera
expeditiva: van subratllar el caràcter grec i herètic d’un Imperi que per a
ells ja no era romà sinó “bizantí”. Aprofundirem en la manera com l’Imperi
bizantí va afrontar la seva supervivència en un context polític hostil, en
lluita constant contra búlgars, eslaus, àrabs, turcs, croats, almogàvers,
genovesos, venecians... D’on va treure les forces Bizanci per a poder
resistir tant i per tan llarg temps?
Programa
1. De Carlemany al Gran Cisma de 1054: la separació definitiva de camins entre
Occident i Orient.
2. Basili II Bulgaròcton (976-1025): les victòries als Balcans i la salvaguarda de l’Orient.
3. Els drames de la cort bizantina: els matrimonis de Zoè Porfirogènita (1028-1055).
4. Els enemics a les portes: els avenços d’àrabs i turcs a la frontera oriental i els
desencerts dels emperadors Comnè (1057-1203).
5. Els croats i la conquesta de Bizanci:
l’Imperi Llatí de Constantinoble (1206Professor
1261) i la nova geografia política d’Orient.
Carles Buenacasa
6. La dinastia dels Paleòleg i la reconquesta
Calendari i horaris
bizantina de Constantinoble (1261).
Els dilluns, del 12 de novembre
7. Roger de Flor i les gestes dels almogàvers al
de 2018 a l’11 de febrer de
Mediterrani oriental (1303-1318).
2019, de 11.00h a 12.30h.
8. La lenta agonia d’un Imperi abandonat ja
(No hi ha classe els dies: 3, 24 i
per tothom i depredat per, serbis, turcs,
31 de desembre de 2018 i 7 de
genovesos i venecians (1321-1391).
gener de 2019)
9. El patriarcat de Constantinoble i els rituals de
la litúrgia bizantina a Santa Sofia.
Preus
Curs sencer: 140 €
10. El setge de Constantinoble (1453): l’àliga
Sessions soltes: 18 €
bicèfala s’enlaira vers un nou i gèlid destí...
Moscou
* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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SEMINARI
Guerra y diplomacia en el Imperio Nuevo
Egipcio
Las potencias del Próximo Oriente desarrollaron una
intensa actividad diplomática con tal de activar rutas comerciales, ganarse
aliados, legitimar su gobierno, etc. El conocimiento de esa actividad
diplomática nos llega a través de distintas fuentes documentales, si bien
donde mejor queda expresada es en las cartas que unos y otros se
enviaban a través de correos que recorrían cientos de kilómetros. Esos
textos están llenos de anécdotas que reflejan unos comportamientos y
necesidades que de otro modo no conoceríamos. Sin embargo, a veces las
armas tomaron ventaja sobre las palabras, dejando en un segundo plano
a la diplomacia. En este sentido, uno de los mejores ejemplos que nos
sirve para recrear estos extremos, guerra y diplomacia, lo hallamos en la
relación que, especialmente durante los siglos XIV y XIII a.C., tuvieron
Egipto y Hatti
Programa
 Primera jornada
La diplomacia vista a través de las cartas de los Grandes Reyes y sus
aliados
 Segona jornada
Las relaciones hitito-egipcias como ejemplo de guerra y diplomàcia
Professor
José Lull
Calendari i horaris
Divendres 30 de novembre de 2018, de 18.00 a 21.30h
Dissabte 1 de desembre de 2018, de 9.30h a 13.00h.
4 sessions.
Preu
55 €
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Forma de pagament
Un cop feta la pre-inscripció caldrà fer una paga-i-senyal de 15 € per reservar la plaça
en ferm. La resta de l’import s’abonarà el primer dia del seminari.
* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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XERRADES DEL PRIMER TRIMESTRE
BERENAR AMB HISTÒRIA
Comprendre l’Islam
A Tot i ser la segona religió del món en nombre de
fidels; malgrat la petjada durable que ha deixat a la
península Ibèrica -i també per descomptat a les
terres de parla catalana-, l’islam se’ns presenta
encara avui en dia com un gran desconegut, quan no com una amenaça,
degut fonamentalment al fenomen del terrorisme que actua en el seu nom
desvirtuant-lo. Per un altre costat, un dels fets més rellevants del nostre
temps és la presència creixent de l’islam en la nostra societat, gràcies a la
immigració. En definitiva, l’islam constitueix una realitat viva entre
nosaltres que no pot deixar-nos indiferents, ans al contrari ens demana un
exercici d’aproximació i comprensió d’una tradició religiosa que forma part
ja del nostre teixit social.
Per tant, el nostre objectiu no és altre que oferir les claus interpretatives
que ens permetin comprendre més i millor l’islam: la seva especificitat
religiosa i la seva pluralitat d’expressions espirituals i artístiques, socials i
culturals, més enllà dels prejudicis i tòpics reduccionistes que sovint veiem
reflectits als mitjans de comunicació social. En resum, volem donar una
visió més equànime i rigorosa dels diferents aspectes que configuren i
determinen l’islam en tant que tradició religiosa que ha engendrat tota
una cultura i una civilització. D’una banda,
presentarem els orígens històrics i els Professor
fonaments de la fe islàmica, així com les
Halil Bárcena
seves intuïcions espirituals fonamentals.
Data i hora
De l’altra, mostrarem la clau de volta de
Dimecres 19 de desembre de
l’islam des de dos vessants prou 2018, de 19.30h a 21h.
desconegudes: la filosofia i la mística sufí i
Preu
la fèrtil producció artística, que va de Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
l’arquitectura a la cal·ligrafia.
Places limitades.

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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SORTIDES DEL PRIMER TRIMESTRE
SORTIDA
Visita a Biblioteca Museu Víctor Balaguer
(Vilanova); Temple maçònic? Misteris i
símbols.
La Biblioteca Museu que el polític i escriptor Víctor Balaguer va fer
construir a Vilanova conté un munt de símbols relacionats amb la
maçoneria. Es poden observar en els esgrafiats, en els elements
decoratius, i en definitiva, en la mateixa estructura, que és com un
temple, amb unes escales inicials que et fan fer un camí d’ascens,
traspassar dues columnes, per entrar en un vestíbul circular cobert per
una alta cúpula semiesfèrica. Pas a pas ho desvetllarem.
Aquesta sortida està vinculada al seminari ‘Simbologia maçònica; la
força de les imatges’, però es pot fer de forma independent
d’aquest.

Professors/es
Mireia Rosich
Galo Sánchez-Casado

Dates i horari
Visita a la Biblioteca-Museu: dissabte, 20 d’octubre de 2018, de 10.30h a 12.30h.
La xerrada prèvia es farà el dimecres, 17 d’octubre de 2018, de 17.45h a 19.15h

Preus
Xerrada prèvia i visita: 30 €
Sols xerrada prèvia: 18 €
Visita: 20 € (transport no inclòs)

* Consulteu el currículum dels professor/es a l’apartat “Professorat”

PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2018-2019

34

SORTIDA
Visita al Museu de Ciències Naturals de
Barcelona
A través d’aquesta visita farem un viatge per la història de la Terra i de la
Vida, i connectarem amb temes d’actualitat científica en l’àmbit de les
ciències naturals, sobretot en aquelles relacionades amb l’evolució de la
Humanitat.
Aquesta sortida està vinculada al curs ‘Darwin, l’Anís del Mono,
tortugues gegants i els secrets de l’evolució’, però es pot fer
independement del mateix.
Tal com diem en la presentació del curs, l'etiqueta de l'Anís del Mono
reflecteix una de les polèmiques més grans en la Història de la Ciència:
quan Charles R. Darwin va proposar que la Humanitat evolucionà a partir
de formes simiesques africanes. En parlarem durant la visita.

Professor
Jordi Serrallonga
Horaris
Visita al Museu de Ciències Naturals: dissabte, 24 de novembre de 2018, de 10.30h a
13.30h.
Curs: Els dilluns, del 15 d’octubre al 19 de novembre de 2018, de 19.30h a 21h
Preus
Curs i visita al museu: 115 €
Curs sense visita: 100 €
Sessions soltes del curs: 18 €
Visita al museu: 20 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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SORTIDA
Visita al Call Jueu de Barcelona
El judaisme és més que una religió, també és una
manera de vida que impregna tots els àmbits
quotidians. Parlarem d’alguns dels preceptes més
destacats, així com els diferents ritus i veurem com
es plasmen en les parets del barri jueu de Barcelona.
Aquesta sortida està vinculada al mòdul de Judaisme del curs de
Religions, però es pot fer de forma independent d’aquest.

Professora
Moriah Ferrús
Horaris
Visita:
Diumenge, 18 de novembre de 2018, de 11h a 14h.
Mòdul del curs:
Els dilluns, del 1 d’octubre al 17 de desembre de 2018
De 17.45h a 19.15h
Preus
Mòdul del curs: 175 €
Visita (per als que cursen algun mòdul sencer del curs de Religions): 10 €
Visita (per a la resta de persones): 20 €

* Consulteu el currículum de la professora a l’apartat “Professorat”
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SORTIDA
Visita al conjunt d’esglésies paleocristianes
de la “Seu Egara”, Terrassa
El cristianisme és una de les religions majoritàries,
amb diversos milers de milions de seguidors en tot
el món. Això no obstant, sota el paraigüa cristià
conviuen tot un conjunt d’esglésies que, tot i compartir la creença en
Crist, difereixen en alguns detalls, com ara el tema del matrimoni dels
clergues. En parlarem a la visita mentre gaudim d’aquests conjunts
monumentals.
Aquesta sortida està vinculada al mòdul de Cristianisme del curs de
Religions, però es pot fer de forma independent d’aquest.

Professor
Carles Buenacasa
Horaris
Visita: Dissabte, 17 de novembre de 2018 de 10.00h a 14.00h
Mòdul del curs:
Els dilluns, del 1 d’octubre de 2018 al 28 de gener de 2019, de 19.30h a 19.15h
Preus
Mòdul del curs: 175 €
Visita (per als que cursen algun mòdul sencer del curs de Religions): 10 €
Visita (per a la resta de persones): 20 €
Els preus de la visita no inclouen el transport.
* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat”
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PREVISIÓ DE VIATGES 2019
Destí
Egipte-Sudan
Sortida al Museo del Prado
Sortida al Louvre
Mérida
Israel
Creta
Líban
Tunísia
Nàpols - Pompeia - Herculà -Paestum
Atapuerca
Villa la Olmeda (Palencia)
Jordània
Marroc
Balears (Cultura talaiòtica)
Xina
Rodes
Roma
Egipte
Perú
Nigèria
Grècia clàssica
Romania
Turquia-Grècia-Albània-Macedònia
Angola
Sri-Lanka
Iran
Atenes
Xipre
Japó
Budapest
Oman

Previsió d’època de l’any
Gener - febrer
Gener - febrer
Finals de febrer
Març
Segona quinzena de març
Finals de març
Setmana Santa (13-22 d’abril)
Setmana Santa (13-22 d’abril)
Pont de l'1 de maig
Mitjans de maig
Mitjans de maig
Segona quinzena de maig
Segona quinzena de maig
Finals de maig
Primera quinzena de juny
Juny
Sant Joan
Primera quinzena de juliol
Juliol
Juliol
Segona quinzena de juliol
Primera quinzena d’agost
Mitjans d’agost
Agost
Segona quinzena d’agost
Primera quinzena de Setembre
Octubre
Pont de l'1 de novembre
Primera quinzena de novembre
Pont de la Immaculada
Cap d’any 2019-2020

En ser una previsió tingueu en compte que és possible que els destins i dates finals canviïn.
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PROFESSORAT I COL·LABORACIONS
Jaume Aubanell
Coordinador dels cicles ‘Cuinem [i mengem] la història’
Autor del bloc La cuina o la vida: http://lacuinaolavida.blogspot.com.es/
Anton Aubanell Creus
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Actualment resident a
l’Hospital de la Vall d’Hebron en l’especialitat de Radiodiagnòstic
Anton Aubanell Pou
Llicenciat en Matemàtiques i especialista en Didàctica de les Matemàtiques.
Durant molts anys professor del Dep. de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la
Facultat de Matemàtiques de la UB
Halil Bárcena
Doctor en filologia àrab per la Universitat de Barcelona. Islamòleg
especialitzat en la saviesa del sufisme. Director de l'Institut d'Estudis Sufís
Sergio Belmonte
Llicenciat en Matemàtiques per la Univ.de Múrcia. Actualment al CESIRE (Centre de
suport a la innovació i la recerca eductiva) a Barcelona. Investiga la relació màgiamatemàtiques (www.magiaymatematicas.com)
Montse Blanch
Xef de Ba-tec: http://ba-tec.blogspot.com.es
Roger Bonafont
Professor d’història i cultura de l’Àsia Oriental i guia de viatges a ‘Ves que
vinc’ (http://www.vqvtours.com/vesquevinc/ )
Carles Buenacasa
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història Antiga de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB)
Francesc Carol
Llicenciat en Antropologia i Dret, D.E.A. en Antropologia Aplicada i Postgrau
en Egiptologia
Eloi de Tera
Doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en l’art
del Renaixement italià
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Josep Duran
Professor al Departament de Química de la Universitat de Girona i
investigador en Química Inorgànica.
Miquel Duran
Professor al Departament de Química de la Universitat de Girona i
investigador en Química Quàntica
Moriah Ferrús
Llicenciada en Filologia Hebrea per la Universitat de Barcelona.
Oscar Font
Divulgador i pedagog del fet criptogràfic a partir de conferències realitzades a la
Universitat de Barcelona i a l’Escola Politècnica Superior de la Univ. de Girona
Ignasi Garcés
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història Antiga de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
David Garcia
Doctor en Prehistòria i Professor Agregat a la Secció d’Arqueologia i
Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la Univ.de Barcelona (UB).
Professor col·laborador del Màster de la Mediterrània Antiga de la UOC
Joan Jareño
Professor de matemàtiques de l'Institut d’Alella i membre del CESIRECREAMAT. Autor de diverses webs sobre divulgació i educació matemàtica
(Calaix +ie, Càlculus, Blog del Calaix).
Josep Maria Kao
Xef del restaurant Shanghai (https://shanghai-bcn.com/)

Santos Liñán
Metge especialista en Pneumologia Pediàtrica
Divulgador d’Història de la Medicina.
José Lull
Llicenciat en Egiptologia per la Universitat de Tübingen (Alemanya, 2001) i en
Geografia i Història, en l'especialitat d'Arqueologia (1996). Doctor en Història
per la Universitat de València
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M. Teresa Magadán
Doctora en Arqueologia Grega i Llicenciada en Filologia Semítica.
Investigadora de l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA-UB) i de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
Javier Martínez
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de Tübingen. Doctor
en Egiptologia por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Felip Masó
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de
Barcelona (UB). Arqueòleg i professor d’Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic (Arqueonet).
Mònica Miró
Llicenciada en Filologia Clàssica (Llatí) i en Filologia Romànica (Francès).
Màster en Història de les Religions. Professora de literatura i d’escriptura
creativa.
Juan Luís Montero
Profesor Contratado-Doctor en la Universiade A Coruña.
Director de l’excavació de Tell el-Fara (Palestina).
Kenya Nakamura
Xef del restaurant Wagokoro (http://wagokoro.es/)

Roger Ortuño
Crític gastronòmic i autor de web comerjapones.com
(http://comerjapones.com/)
Núria Rafel
Doctora en Història i exprofessora de la Universitat de Lleida i de la
Universitat de Barcelona
Albert Raurich
Xef del restaurant Dos Palillos i excuiner del Bulli
(http://www.dospalillos.com/)
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Mireia Rosich
Llicenciada en Història de l’art i Directora del Museu Víctor Balaguer de
Vilanova.
Jordina Sales
Doctora en Història Antiga per la Universitat de Barcelona i arqueòloga
professional
Galo Sánchez-Casado
Passat Gran Inspector de la Gran Lògia d’Espanya.
Grau 33 Suprem Consell

Samuel Sardà
Doctor en Història i Arqueologia per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Professor del Departament
d’Humanitats de la UPF.
Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista i explorador. Professor col·laborador de la UOC.
Assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Francina Turón
Doctora en ciències físiques, títol mitjà de piano i violoncel. Professora de música de
l'Institut de Sant Vicenç de Montalt. Ha tocat en diverses formacions musicals, com
l'Orquestra de Cambra de Granollers
Jordi Vidal
Doctor en Assiriologia i professor d’Història Antiga a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Pep Anton Vieta
Professor de Ciències a Secundària a l'escola Saint George's School.
Desenvolupador de noves eines i metodologies per comunicar ciència,
especialment en la química recreativa.
Raúl Villegas
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Professor a la Facultat de
Geografia i Història de la UB
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INSCRIPCIONS I DADES DE CONTACTE
Preinscripció
Les preinscripcions es podran fer a partir del dia 19 de juny de 2018 i fins al dia abans
de començar l’activitat corresponent. En tot cas, per norma general, és recomanable
inscriure's amb certa antelació (si és possible mínim uns 15 dies abans de la
data d'inici de l'activitat). Això ens permet millorar l’organització d’aquestes.
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic, enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:




Títol del missatge: “Inscripció a ___________” (Posar-hi el nom de l’activitat)
Indicar la modalitat d’inscripció: curs o cicle complet, assignatura, mòdul, etc.
Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal completa,
adreça electrònica i telèfon de contacte

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:
• Incloure el text “Inscripció a ___________” (Posar-hi el nom de l’activitat)
• Indicar la modalitat d’inscripció: curs o cicle complet, assignatura, mòdul, etc.

3. Per telèfon, als números 937 423 014 o 667 013 352
4. Presencialment, a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona. Per aquesta
via ho podreu fer a partir del 3 setembre de 2018, de dilluns a divendres de 10h a 14h
i de 16h a 20h.
Un cop feta la preinscripció, confirmarem la recepció de la mateixa enviant-vos un e-mail.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les preinscripcions.
Matriculació
Les matriculacions es faran a partir de dia 3 de setembre de 2018 i fins al dia abans
de començar l’activitat corresponent.
En general, quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, ho comunicarem 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 al
número de compte que us indicarem. En cas de fer-ho per transferència, cal indicar en la
mateixa el nom i cognoms, i com a concepte el nom de l’activitat de la qual estem fent la
matriculació.
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C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
937 423 014 – 667 013 352
arqueonet@arqueonet.net
www.arqueonet.net

___________________________________________________
facebook.com/arqueonet/
twitter.com/ArqueonetNet
instagram.com/arqueonet/
youtube.com/user/Arqueonet
arqueonet.wordpress.com/
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