Sortida
Visita al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre de
Montblanc i taller de pintura rupestre
Presentació

En aquesta activitat realitzarem un taller d’art rupestre dins d’un
espai dedicat a aquesta activitat prop de Montblanc i la visita al
Centre d’Interpretació d’Art Rupestre (CIAR) d’aquesta població.
El CIAR de Montblanc presenta al públic una visió global de l’art
rupestre arreu del Planeta i de l’art rupestre de les Muntanyes de
Prades, amb reproduccions de mida real realitzades per un dels
professors que guiaran aquesta sortida.
L’activitat del taller inclou l’elaboració de pintures a partir de
pigments minerals, la fabricació de pinzells i altres elements
d’aplicació de les pintures, i la realització de pintures a una paret
rocosa seguint les tècniques prehistòriques de l’art paleolític, de
l’art llevantí i de l’art esquemàtic. També es faran gravats sobre
plaquetes de pedra amb instrumental lític seguint les tècniques
prehistòriques.

Professor

Dr. Albert Rubio
Doctor en Prehistòria i llicenciat en Geografia i Història: secció
Antropologia cultural.

Visita als espais descrits en el programa.
Autocar (mínim de 15 persones inscrites)
Esmorzar a Arqueonet abans de la sortida en cas que la sortida
es faci en Autocar.






Lloc de trobada
Arqueonet
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Data i hora de trobada
Dissabte 17 de març de 2018
A les 8.30h.
Preus
Inscripció: 35 €
Autocar (mínim 15 persones): 30 €
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Serveis inclosos

Programa

Informació pràctica

10,30-13,30h: Taller d’art rupestre
14h: Dinar (no inclòs en el preu)
16h: Visita al CIAR
18,30: Final de la visita i retorn a Barcelona

 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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