Curs:
Grans descobriments de l’Arqueologia (VIII)
Presentació

En aquest quart curs seguirem descobrint alguns dels jaciments
més importants de l’antiguitat. Començarem per Egipte on
explicarem la festa del bell encontre entre els temples de
Dendera i Edfu, coneixerem els secrets de Luxor i explicarem la
medicina egípcia a través dels relleus del temple de Kom Ombo.
A Israel, descobrirem la veritable història de Jericó i les seves
muralles i coneixent la important ciutat de Beith Shean, una
ciutat amb una doble història en època cananea i clàssica.
Seguint a Orient, coneixerem la capital assíria d’Assur i Borsippa,
l’alter ego de la gran Babilònia, i anirem fins el desert d’Aràbia
per veure l’espectacular Petra d’Aràbia, Mada’in Sale. I a Turquia
anirem a dos dels jaciments més destacats del món clàssic.
Zeugma i Hieràpolis
A l’igual que en els anteriors cursos, ens aproparem a totes
aquestes descobertes a través de la seva història i de la del seu
descobriment. Analitzarem 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 en veure allò que
feia segles o milers d’anys que no havia vist ningú!

Professor
Felip Masó Ferrer
Arqueòleg. Especialista en Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer no tant sols
alguns dels monuments més espectaculars de les antigues
civilitzacions del passat, sinó també de qui els va descobrir, quan
van ser descoberts i com van ser retornats a la historia.

Programa

1. Luxor, l’harem d’Amon
2. Kom Ombo i la medicina a l’antic Egipte
3. Dendera i Edfu, la festa del bell encontre
4. Jericó i les seves muralles
5. Beith Shean, una fortalesa egípcia a Canaan
6. Assur, la capital d’Assíria
7. Borsippa, l’altra Babilònia
8. Mada’in Saleh, la Petra d’Aràbia
9. Zeugma, la perla del regne de Comagene
10. Hieràpolis, la ciutat del castell de cotó

Informació pràctica
Modalitats i lloc

Presencial i online (retransmissió
en directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de
nou la gravació.
Data, hora i sessions
Els dimecres, del 5 d’octubre al 21
de desembre de 2022.
El 12 d’octubre i el 7 de desembre
no hi ha classe.
De 10.30h a 12.00h.
10 sessions.
Preu
Curs sencer: 150 €
Sessions soltes: 18 €
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol 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’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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