Viatge cultural
Extremadura, dels tartessis als romans
Del 15 al 17 de març de 2019

Presentació
Els escriptors antics lloaven l’excel·lència del clima de Lusitània, afavorit pels vents atlàntics, ni tan ardent com
Àfrica ni tan fred com la Gàl·lia. A més a més, Extremadura comptava amb grans rius, planes agrícoles i amplis
espais per criar cavalls i camins que la situaven al bell mig entre l’activa zona de Gibraltar i els recursos metal·lífers
de Galícia i de més enllà. Amb aquests condicionats favorables, des del segle VII a. C. Extremadura entra en
l’esfera del mític regne de Tartessos, aleshores sorgeixen uns misteriosos edificis d’influència oriental, com Cancho
Roano, el primer en ser excavat i avui visitable, i altres encara en exploració com El Turuñuelo, que estan aportant
sorprenents novetats dels contactes culturals entre els elements continental, fenici i grec.
Després d’aquesta brillant etapa, la fundació de Mèrida per part d’August, el primer emperador romà, dotarà a la
regió d’una capital provincial amb tots els edificis emblemàtics del poder i la cultura romana: teatre, amfiteatre,
circ i temples, que han arribat als nostres dies en un magnífic estat de conservació, així com també cases privades
i cementiris. Juntament amb els edificis, la completa col·lecció arqueològica del Museu Nacional d’Art Romà de
Mèrida, mostrada en el espectacular edifici dissenyat per l’arquitecte Rafael Moneo, ens transportaran a l’esplendor
d’aquella civilització, i també al d’una ciutat que, a finals de l’Imperi i durant els primers temps visigots, esdevingué
la capital administrativa d’Hispània.
Dates
Del 15 al 17 de març de 2019
Professor especialista
Ignasi Garcés
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (UB)
Preu per persona
245 €
Grup màxim
18 persones
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Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Dr. Ignasi Garcés.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet.
 Explicacions a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge.
 Trasllats Sevilla-Mèrida-Sevilla en autocar.
 Entrades i visites guiades als jaciments mencionats en el programa.
Serveis no inclosos
 Desplaçament Barcelona-Sevilla, Sevilla-Barcelona. En breu anunciarem el vol que agafarà el professor.
 Allotjament. En breu anunciarem els hotels en els que s’allotjarà el professor.
 Àpats.
 Cap altre servei no especificat en l’apartat ‘Serveis inclosos’.
Vols i hotels reservats per al professor Ignasi Garcés
VOLS
 Barcelona-Sevilla (15/3/19): 22,35h-00,10h
 Sevilla-Barcelona (17/3/19): 20,15h-21,50h
HOTELS
 Sevilla (15/3/19): Hotel Virgen de los Reyes
 Mèrida (16/3/18): Hotel Rambla Emérita
Inscripció

Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Es pot fer per qualsevol de les següents vies:
 Per e-mail: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge Extremadura”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
 A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html . En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352.
 Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els inscrits per portar a terme tots els
tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
15/03. BARCELONA – SEVILLA
Sortida, des de L’aeroport del Prat amb destinació a l’aeroport de Sevilla. Cadascú decidirà pel seu compte amb
quin vol fa el desplaçament.
16/03. SEVILLA – CANCHO ROANO – MÈRIDA
Sortirem en autobús en direcció a la població de Zalamea de la Serena (Badajoz) per conèixer el món dels
santuaris protohistòrics del Guadiana. Primer ens aturarem a la població per visitar el singular Dístil romà
conservat en el casc urbà. Prosseguirem uns quilòmetres pels seus camps fins visitar el Santuari Sacrificial de
Cancho Roano i desvetllar alguns dels misteris de la cultura tartèssica i del seus contactes amb Orient.
Prosseguirem el viatge i dinarem a Mèrida. La tarda la dedicarem a visitar la perifèria d’una ciutat romana i la
seva pervivència cristiana i musulmana. L’autobús ens portarà fins als monuments de la vall d’Albarregas: el circ
romà, l’aqüeducte de San Lázaro y el Xenodòquion (casa de pelegrins visigoda), l’exterior i la cripta de
l’Església de Santa Eulàlia. En autobús travessarem pel modern carrer que substitueix l’antic decumanus
maximus per entrar en l’Alcassaba andalusina i allà visitarem la cisterna de temps visigots. Finalment,
l’autobús ens portarà, amb les darreres llums del dia, a contemplar el pont romà i l’aqüeducte de Los
Milagros. Trasllat a l’hotel i descans.
17/03. MÈRIDA – SEVILLA – BARCELONA
Després d'esmorzar, farem una ruta urbana a peu per la Mèrida romana. Partint de la Plaça d’Espanya, anirem
passant per les restes del Foro Provincial i l’Arc de Trajà, el Temple de Diana i el Foro de la Colònia.
Seguint aquest breu itinerari arribarem al Museu Nacional d’Art Romà de Mèrida, on contemplarem tant la
col·lecció arqueològica com les solucions arquitectòniques de Rafael Moneo. Després arribarem als edificis més
emblemàtics de Mèrida: el Teatre i l’Amfiteatre. Sortirem d’aquests edificis i a curta distància visitarem el recinte
funerari del Columbari i la Casa del Mitreu on finalitzarem la visita. Després de dinar sortirem en autobús fins a
l’aeroport de Sevilla per retornar en el vol a Barcelona. Arribada i fi dels nostres serveis.
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