Xerrada de presentació
Sicília, la perla del Mediterrani
Presentació

A banda de les platges turístiques de Taormina i els misteris de la
Cosa Nostra, Sicília, l’illa més gran del Mediterrani, ofereix una
gran diversitat cultural a causa de les nombroses onades
d’ocupació que ha conegut al llarg de la seva història. A la “bella
Sicília” perviuen en la llengua, en els comportaments, en la cuina
i en la religiositat restes de cultura grega, romana, bizantina,
musulmana, normanda, angevina, aragonesa i catalana, entre
d’altres. Cadascuna d’elles ha deixat les seves marques,
empremtes arquitectòniques i obres mestres d’art, tot
transformant aquesta illa en un museu a l’aire lliure, únic al món.
Sorprenen els contrastos entre Palermo, ciutat fortament
marcada per les civilitzacions àrab i normanda, la grandiositat
dels vestigis grecs d’Agrigento o Siracusa, així com l’aspror de
l’interior del país, on es perpetuen tradicions tan ancestrals com
les que relata Leonardo Sciascia a les seves novel·les.

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Dimecres, 28 de febrer de 2018
19,15h

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

Del 20 al 31 de juliol de 2018
Programa el viatge al web d’Arqueonet, apartat ‘Viatges d’autor’:
http://www.arqueonet.net/cat_viatg.html

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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