Sortida
BARKENO – BARCINO.
Passejada matinal pels escenaris de la novel·la

Rubricatus. Barcino, 13 a.C.
Presentació
Barcelona, com a entitat jurídica, és bimil·lenària. El seu nom, però, es
remunta a Barkeno, l’estratègic nucli de població laietà ubicat a
Montjuïc. Rubricatus. Barcino, 13 a.C. és la història novel·lada de
l’origen de la ciutat. La passejada que ens proposa l’autora d’aquesta
novel·la s’inicia a la muntanya de Montjuïc, on imaginarem el
paleopaisatge d’època ibèrica i parlarem de les troballes epigràfiques
que ens informen del primer magistrat romà, Gai Celi. Caminarem fins
el telefèric, que ens baixarà a la Barcino romana. Imaginarem el seu
barri portuari, caminarem pel decumanus maximus, veurem el que resta
de dues de les portes de la muralla i del temple d’August, honorarem
els déus davant la tomba de la dida Fàbia Tèrtul·la, rememorarem les
termes de l’olímpic Luci Minici Natal i parlarem de l’abastiment d’aigua.
Per finalitzar, descendirem a les profunditats de les excavacions del
MUHBA, per veure quins tresors s’amaguen sota la Plaça del Rei.

Professora
Llic. Isabel García Trócoli
Historiadora i escriptora.

Accessibilitat i recomanacions

Aquesta sortida està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer els
escenaris de la novel·la Rubricatus de la mà de la seva autora. No són
necessaris coneixements previs. Us recomanem que porteu calçat
còmode per seguir el recorregut.

Informació pràctica
Lloc de trobada
Avinguda de l’Estadi, s/n (davant
l’entrada a l’Estadi Olímpic)

Data i hora
Dissabte, 21 d’abril del 2018
9.30h - 14h
Trobada a les 9.15h
Preu
40 € Inclou
Cal inscripció prèvia.

Serveis inclosos

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Acompanyament i explicacions de la professora Isabel García Trócoli,
autora de la novel·la Rubricatus, tiquet del telefèric, esmorzar, entrada i
visita guiada al MUHBA

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Programa

 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

 9.30-10.30 h: Trobada a l'Estadi Olímpic. Des del mirador de
l'anella olímpica explicarem el paisatge antic de Barkeno.
Recordarem Luci Minici Natal i, de camí a Miramar, explicarem la
troballa als jardins Laribal dels primers vestigis epigràfics de
Barcino.
 10.30-11 h: Baixada amb el Telefèric i passejada pel front marítim.
 11'30 h: Pausa cafè davant del punt de la troballa de l'espigó romà
(Passeig de Colom/Carrer de la Plata)
 12-13h: Itinerari de la Barcino romana (temple d'August, muralla,
termes de la plaça Sant Miquel, fòrum, porta decumana, aqüeducte,
necròpolis).
 13-14 h: Visita a les excavacions del MUHBA.
 14 h: Fi de l'activitat

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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