Xerrada
Cambodja, mítica i autèntica
Presentació

Víctima de les guerres de la segona meitat del segle XX al sud-est
asiàtic i desconeguda durant anys, una ja pacificada Cambodja
viu un renaixement econòmic, cultural i turístic en el segle XXI de
la mà dels seus tresors culturals i la bellesa de la seva geografia.
Cambodja és un país que alberga una història fascinant i que
anirem desvetllant al llarg del viatge, on coneixerem l'esplèndid
llegat de les cultures pre-angkorianas, la impressionant civilització
d'Angkor, el llegat colonial francès i la tràgica herència dels
Khemers Rojos. Així mateix, la història també deixarà pas als
bells paisatges del país, amb la seva dinàmica capital Phnom
Penh, els seus arrossars, els seus boscos de bambú i els seus
pobles flotants, tot això en un entorn fluvial dominat pel gran riu
Mekong. Us convidem, per tant, a conèixer un país meravellós,
amb un llegat cultural i arqueològic impressionant que no
trobarem en cap altre lloc del món.

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Dijous, 10 de maig de 2018
19,30h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.

Professor

Daniel Gomà
Doctor en Història i post-doctorat en estudis asiàtics per la
Columbia University (Nova York). Professor de la Universidad de
Cantabria (Santander).

Accessibilitat

Aquesta presentació està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer com seran aquests viatges de la ma del professor que
els acompanyarà.

Viatge a Cambodja

Del 26 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019

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

Programa al web d’Arqueonet, apartat ‘Viatges d’autor’:
http://www.arqueonet.net/cat_viatg.html
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