Cicle de presentacions de Viatges d’Autor

Viatges de juny a desembre de 2021
Presentació
Malgrat la pandèmia i les dramàtiques circumstàncies que l’envolten,
nosaltres continuem animats a oferir-vos la possibilitat d’anar de viatge
de la mà del nostre equip de professors i professores; i és per això que
hem organitzat aquest cicle de presentacions.
Normalment les presentacions de viatges són actes cabdals en la nostra
programació d’activitats ja que, a més de gaudir de les presentacions
del professorat, ens permeten trobar-nos a la nostra seu i xerrar tot
prenem alguna cosa; en definitiva, teixir aquelles relacions humanes
que sempre acompanyen les activitats d’Arqueonet.
Aquest cop, com ja acostuma a passar darrerament, serà diferent i ens
haurem de veure a través de les pantalles. A més, alguns dels viatges
que presentarem són els que teníem programats l’any passat i que hem
re-programat per aquest any a causa de la pandèmia, tot i que també
n’hi ha alguns de nous.
Ja veieu doncs que hi ha diferències de tota mena amb les
presentacions de viatges habituals. Malgrat tot, el que no canviarà serà
la qualitat dels viatges, en els quals prendrem totes les mesures i
seguirem tots els protocols perquè siguin viatges del tot segurs.
Així doncs us convidem a aquest cicle de presentacions d’alguns dels
viatge d'autor de 2021 (viatges de juny a desembre), que farem la
setmana del 15 a 19 de març de 2021. Farem una sessió cada dia de
la setmana i, en tots els casos, quan feu la inscripció cal que ens
indiqueu a quines sessions voleu assistir. Trobareu les sessions
disponibles en el següent apartat. A més a més, tingueu en compte que
en altres setmanes farem més presentacions d’altres viatges. Ho
trobareu tot a l’agenda d’activitats.

Programa de sessions i inscripcions
Dilluns 15 de març a les 19:00
Presentacions de viatges a càrrec del professor Felip Masó
 Viatge a l’Egipte Mig. Amarna, l’horitzó d’Aton.
Del 10 al 17 d’octubre de 2021.
 Jordània, a la recerca del regne nabateu.
Del 8 al 15 d’agost de 2021.
 Pakistan-Índia: la descoberta de la civilització de la Vall de
l’Indus.
Del 18 al 30 de novembre de 2021.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència, en
directe. Un cop feta, les persones
inscrites podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Setmana del dilluns 15 al divendres
19 de març de 2021.
Totes les sessions a les 19:00.
Consulteu el programa d’horaris de
les sessions.
Preu
Activitats gratuïtes.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte_presViat.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
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Presentacíó Viatges d’Autor del juny al desembre de 2021
Dimarts 16 de març a les 19:00
Presentacions de viatges a càrrec del prof. Jordi Serrallonga
 Dordogna, el cor de la Prehistòria europea.
Del 1 al 5 d’octubre de 2021.
 Atapuerca, a la recerca dels orígens de la Humanitat a Europa.
Del 4 al 6 de juny i del 18 al 20 de juny de 2021.
 Glaceres i balenes. Expedició naturalista a la Patagònia argentina.
Del 29 d’octubre al 13 de novembre de 2021.
Dimecres 17 de març a les 19:00
Presentacions de viatges a càrrec del professor Carles Buenacasa
 Turquia, Èfes i les colònies gregues de l’Egeu.
De l’11 al 20 de juny de 2021.
 Armènia i Geòrgia, les meravelles del Càucas.
De l’1 al 15 d’agost de 2021.
 Uzbekistan, la ruta de la Seda
Del 30 d’abril al 9 de maig de 2021.
Dijous 18 de març a les 19:00
Presentacions de viatges a càrrec del professor David Rull
 Marroc, l’Oest llunyà d’Àfrica.
De l’1 al 10 de juny de 2021.
 Nord d’Etiòpia, festa de Meskel a Lalibela.
Del 18 al 30 de setembre de 2021.
 Sudan, rere les petjades dels faraons negres.
Del 15 de gener al 26 de gener de 2022.
Divendres 19 de març a les 19:00
Presentacions de viatges a càrrec de la professora Verònica Maynés
 Venècia Musical.
Juliol de 2021.
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