A l’altra banda de l’aula
Conceptes arquitectònics per entendre millor
els edificis antics
Descripció 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
Viatjo, no per acumular destinacions, sinó per recopilar coneixements nous
i/o recuperar-ne d'oblidats. El viatge així formulat no cal mesurar-ho en dies
o en kilòmetres sinó en aprenentatges. Sempre cal formular-se preguntes,
algunes per deformació professional, per intentar obtenir respostes.
Hi ha viatges que els planejo com una excavació arqueològica. Abans de ferlos em plantejo una sèrie de hipòtesis, que a mida que vaig descobrint el
país, els jaciments o el monument concret, puc comprovar si eren certes o
no.
Durant la xerrada intentaré respondre a algunes qüestions que m'he anat
formulant, com poden ser:
 Els fonaments ens poden donar informació sobre l'alçada que tenia
l'edificació o sobre el sistema de cobriment?
 Que pesa un maó, un carreu, el tambor d’una columna o la llinda de la
porta?
 Quina alçada poden arribar a tenir els pilars?
 Per que se aguanten els arcs?
 Per que les piràmides no són fàcils de pujar?
 Per què es van poder reduir el gruix dels murs del romànic al gòtic?
 S’aguanten les catedrals pels àngels i els sants?

Data i hora
Dimecres 20 de febrer de 2019
De 19.30h a 21h.
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

Conferenciant
Josep Ortiz
Arquitecte i viatger

Accessibilitat
No són necessaris coneixements previs. Cal inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

