Xerrada de presentació
Viatge a Creta, l’illa del Minotaure
Presentació

L’estratègica illa de Creta ha estat, al llarg de la seva història, un
pont de comerç i d’influències entre Europa i Àfrica i entre Orient
i Occident. Impacta la seva llum, que fa brillar un paisatge
espectacular i contínuament canviant: costes escarpades, altes
serralades centrals amb grutes profundes i valls fèrtils entre
muntanyes, amb cultius d’oliveres platejades, tarongers, vinya i
horta (alhora, un veritable plaer gastronòmic). I, vorejant l’illa,
les ciutats-ports principals, que mantenen el seu encant i
conviden a passejar.
Culturalment única, en aquesta illa s’hi va desenvolupar la
civilització minoica, amb fastuosos palaus, pròsperes ciutats i
riques necròpolis, restes arqueològiques visitables in situ i en els
seus museus, que destaquen en l’art ceràmic i en les pintures al
fresc. La catàstrofe del volcà de Thera no va aturar la seva
prosperitat: micènics, grecs, romans, bizantins, àrabs, venecians i
turcs hi van continuar fent història.
S’hi respiren creences arreu: els seus habitants encara veuen
Zeus en la natura i el minotaure al seu palau, somien l’Atlàntida i
conserven el misteri de la seva escriptura. De la mateixa manera
la religió ortodoxa, amb els seus monestirs i esglésies, es manté
en estat pur, sense contaminacions.
Benvinguts a aquesta expedició, on us ho posem tot a l’abast!

Professora

Dra. Maria Teresa Magadán
Investigadora de l'Institut d'Arqueologia Clàssica de Catalunya
(ICAC)

Accessibilitat

Aquesta presentació està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer com serà aquest viatge de la ma de la professora que
l’acompanyarà.

Dates del viatge

Setmana Santa: del 24 de març al 02 d’abril de 2018

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Dimecres, 17 de gener de 2018
19,30h
Preu
Activitat gratuïta.
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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