Xerrada i Sortida al Museu Marítim de Barcelona

La batalla de Lepant
Presentació

Informació pràctica

El dia 7 d’octubre de 1571 es va produir, al golf de Lepant,
en el golf de Corint, una de les batalles navals més
importants del segle XVI. La flota de la Santa Lliga,
comandada per Joan d’Àustria s’enfrontà a un potent estol
turc, dirigit per Ali Paixà. Més de dues-centes cinquanta
naus i milers d’homes, tant esclaus encadenats al rem com
soldats, per bàndol. En aquesta conferència es parlarà dels
antecedents i conseqüències de l’enfrontament, els
principals protagonistes, tipus de vaixells, les armes, el
paper de l’artilleria, les estratègies emprades i les
nombroses baixes. Cal subratllar que moltes galeres
cristianes foren construïdes a les drassanes de Barcelona,
on es conserva una rèplica de “La Real”, vaixell insígnia de
Joan d’Àustria a la batalla.

Professor
Javier Martínez Babón
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de
Tübingen Dr. en Història per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).

Accessibilitat
Activitat oberta a tothom. No són necessaris coneixements
previs.

Programa
10.00h – 11.30h: Xerrada: ‘La Batalla de Lepant’
11.30h – 12.00h: Trasllat al Museu Marítim de Barcelona (a
càrrec de cada un)
12.00h – 13.30h: Visita al Museu Marítim de Barcelona,
amb la rèplica de la Galera Real

Modalitat i llocs

Xerrada a Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 de Barcelona.
Visita al Museu Marítim de
Barcelona
Avinguda de les Drassanes s/n de
Barcelona.
Data i hora
Dissabte, 4 de juny de 2022.
De 10:00 a 13:30.
Preu
35 €
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
A través de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.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’e-mail i el telèfon de contacto.
• Per telèfon: als números
937423014 o 667013352

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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