Presentació
Viatges curts i sortides d’Autor Arqueonet
2023
Presentació
Us convidem a la jornada de presentació dels viatges curts i
sortides d'Autor Arqueonet de 2023, que farem el proper
dissabte 26 de novembre de 2022 al matí, a partir de les
10:00, a Arqueonet (carrer Sepúlveda 79 de Barcelona).

Informació pràctica
Lloc i modalitat
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona

Farem diferents sessions durant tota el matí. En tots els casos,
cal que us inscriviu i ens indiqueu a quines voleu assistir.
Trobareu la distribució i horaris al següent apartat.

Programa de sessions i inscripcions
Dissabte
26/11/2022
Horaris

Sessions
(trieu les que més us interessin i envieu-nos
inscripció)

De 10:00 a 10:20

La professora Verónica Maynés presenta
Venècia musical

De 10:30 a 10:50

El professor Jaume Aubanell presenta
Porto gastronòmic i Penedès enològic

D’11:00 a 11:50

El professor Carles Buenacasa presenta
Soria-Numància, Roma desconeguda, CuencaNoheda, i Lió-Nimes romans

De 12:00 a 12:20

El professor David Garcia Rubert presenta
Escòcia neolítica/Orcades

De 12:30 a 12:50

El professor Marc Pons presenta
Castella

De 13:00 a 13:40

El professor Joaquim Graupera presenta
L’Albi de Toulouse Lautrec, Cluny romànic i
Florència del renaixement

De 13:50 a 14:10

El professor Roger Bonafont presenta
Berlin Xinès i Japonès i Delta de l’Ebre japonès

Presentacions
pre-gravades

Presentacions que gravarem
(inscriviu-vos igualment si voleu que us fem
arribar la gravació)
El professor Jose Lull presenta
Cap de setmana astronòmic. La Foradà
La professora Diana Garcia presenta
Madrid art – Sorolla
La professora Ruth Garcia presenta
Empordà-Dalí i Roma barroca

Podeu inscriure-us des de la web, a l’enllaç següent:
https://www.arqueonet.net/C-InscripcionsPresentacioViatges
o bé pels altres canals habituals: mail, telèfon i presencialment.

Data i hora
Dissabte 26 de novembre de 2022
durant tot el matí. Horaris en el
quadre de sessions.
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
https://www.arqueonet.net/CInscripcionsPresentacioViatges
• 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

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