Curs EPOMA
Cultura i civilització de l’antiga Roma.
La ciutat romana
Presentació

Gràcies a l’abundància de textos d’escriptors clàssics que s’han
conservat fins avui, comptem amb un ampli conjunt documental
que ens permet “treure el cap” –a través de la finestra de la
Història– al dia a dia en la vida dels habitants de l’antiga Roma.
Podem projectar, així, una mena de “pel·lícula visual” d’usos i
costums que millori la nostra comprensió sobre la utilitat de les
restes arqueològiques conservades i, sobretot, que ens
proporcioni un judici de valor sobre aquests edificis, expressat
per la boca mateixa d’aquells qui foren els seus usuaris.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

En aquest curs, que està relacionat amb altres que també tracten
la cultura i civilització romana, ens centrarem doncs a conèixer
l’estructura i organització de les ciutats i els seus efectes en la
societat.

Vinculació

Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Preu
85 €

Professor

Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

Programa

Dates i horari
Els dimarts, del 23 de gener al 20
de febrer de 2018.
De 19.30h a 21.00h.
5 sessions

1. La ciutat, la gran “exportació” dels romans arreu la
Mediterrània
2. El fòrum i els edificis associats, centre neuràlgic de
l’administració romana
3. “Vrbs Roma”: un mal exemple d’ortogonalitat i de planificació
urbanística
4. El món de l’aigua: preses, aqüeductes i distribució de l’aigua
dins la trama urbana
5. “Tots els camins duen a Roma”: un Imperi interconnectat a
través de vies, ponts i ports

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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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