A l’altra banda de l’aula
Àrees culturals pre-colombines
Foto: Vas Clàssic Maia Tardi Motul de San José. – exposició a Guatemala – Foto M. Sagarra

Presentació del cicle ‘A l’altra banda de l’aula’
Com tots sabeu, la vocació d’Arqueonet és ser un centre cultural on s’hi
transmeti el coneixement de totes les formes possibles; un centre de
transmissió de coneixement, però també de debat i d’intercanvi. Sabem
que molts de vosaltres sou bons coneixedors d’aquelles temàtiques que
més us interessen i pensem que potser us agradaria compartir els
vostres coneixements amb altres persones. A partir d’aquesta idea,
doncs, hem decidit crear aquest nou cicle d’activitats on en cada sessió
un ponent (algú de vosaltres) es posarà a l’altra banda de l’aula per
explicar la temàtica proposada i, en acabat, farem entre tots un bon
debat sobre el tema. Un espai també, doncs, per a la reflexió.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Volem recalcar que aquest serà un cicle de coneixement pel
coneixement, on ningú tindrà cap guany econòmic però on tots, al cap i
a la fi, hi acabarem guanyant.
Feu-nos arribar, doncs, les vostres propostes de cara al proper curs per
posar-vos a l’altra banda de l’aula i posarem fil a l’agulla! Animeu-vos!

Presentació de l’activitat
I comencem el cicle amb la Montserrat Segarra i amb el món precolombí, tot fent un recorregut per les diferents àrees culturals
d’América, des del seu començament (25.000 aC) fins l’arribada de
Colon. Les principals cultures analitzades són: Mesomèrica/Àrea
Intermitjà/Andina/Grups del Sud.
A través de l’art i de l’arquitectura, fent un passeig de la vida de la
ciutadania, els centres de poder i la cosmovisió, la presentació fa una
descripció de les diferents cultures de cada àrea i es mostra les seves
representacions en ceràmica, en centres monumentals, en teixits i en
ornamentació de les persones.

Conferenciant
Montserrat Sagarra Fitó
Economista i viatgera

Accessibilitat
L’objectiu d’aquesta xerrada és fer un resum de les principals cultures
precolombines, amb una visió d’una persona que coneix els principals
centres arqueològics i els principals museus d’Amèrica i d’Europa.
“Sóc autodidacta en matèria d’arqueologia i d’històrica de l’Amèrica
Antiga; la xerrada és un motiu per compartir experiències entre les
persones assistents”.

Data i hora
Dimarts 17 d’abril de 2018
19,30h
Preu xerrada
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

No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

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