Viatge cultural

Atenes, l’escola de Grècia
Del 18 al 20 d’octubre de 2019

Presentació
Situada en el centre de l’Egeu, la ciutat-estat dels atenesos esdevingué la més poblada, la més portuària
i, a la fi, la que reuní més pensadors i artistes; en definitiva, l’escola de Grècia, i això que la competència
d’altres ciutats no era fàcil. Després d’uns orígens que es perden en el mite, però que els atenesos van
saber assenyalar en punts que ara animen la visita, en l’època arcaica tardana assolí una gran
prosperitat i cohesió: aquí s’inventaren, entre d’altres coses, la noció del teatre occidental, els vasos de
figures roges i el sistema polític democràtic; en suma un preludi d’allò que vindria després de la
recuperació de la irrupció persa. Ja en època clàssica es convertí en cap d’una potent confederació i es
dotà de monuments de fama immortal que desafiaren la perfecció, amb el Partenó al capdavant, alhora
que Sòcrates i els seus deixebles deambulaven tot consolidant la filosofia. Amb l’arribada de l’època
hel·lenística la ciutat deixà de ser una potència i s’especialitzà com a centre cultural, en tal grau que
acabà per captivar també els nous amos romans i alguns, com l’emperador Adrià, deixaren una forta
empremta. Després de llargs segles de condició més discreta, avui és una ciutat colorista i vital, que
acull la meitat de la població hel·lena i que té que fer front a nous reptes urbans i a la crisi econòmica
grega.
El viatge s’ha pensat en format d’escapada breu i monogràfica, centrada en els períodes grec i romà. Pot
ser ideal per establir un primer contacte amb Grècia si no s’ha estat mai, segur que es voldrà tornar amb
més temps per explorar el país. També es recomanable per tornar-hi si fa algun temps de la darrera
estada, en Atenes sempre es descobreixen nous matisos i en els darrers anys s’han desenvolupat
restauracions de diversos monuments i s’han creat alguns espais d’exposició millor condicionats i molt
més pedagògics.
Dates
Del 18 al 20 d’octubre de 2019.
Professor especialista
Ignasi Garcés
Doctor 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
275 € per persona
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Grup màxim
15 persones
Vols suggerits
Barcelona – Atenes: 17.25h – 21.15h (Vueling)
Atenes- Barcelona: 21.55h – 23.59h (Vueling)
Allotjament suggerit
Pendent de determinar
Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor 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
 Trasllats en autocar en destí
 Entrades i visites guiades als jaciments mencionats en el programa.
Serveis no inclosos
 Desplaçament Barcelona-Atenes, Atenes-Barcelona
 Allotjament
 Àpats
 Cap altre servei no especificat en l’apartat anterior
Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Atenes”
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 o 695 528 467
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 preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
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Programa detallat
18/10. BARCELONA-ATENES
RETORN ALS ORÍGENS
Sortida cap a Atenes a càrrec de cada persona segons els vols que hagi afagat.
19/10. ATENES
LA CIUTAT DELS MONUMENTS
Després d’esmorzar començarem d’hora la nostra visita des del costat de la parada de metro Acròpoli
L2. Enllà mateix visitarem el Museu de l’Acròpolis, nova seu des de 2009 que conté escultures i altres
objectes recuperats en la mateixa acròpolis i esdevé una bona introducció al següent objectiu: la
pujada i visita a l’Acròpolis, després d’entrar pels Propileus, visitarem el famós Partenó, l’Erecteion i
la resta d’edificacions que composaven aquest conjunt de representació de la ciutat. De baixada i pel
mateix camí podrem visitar els singulars edificis que es bastiren als seus peus: Teatre de Dionís,
Estoa d’Eumenes, Asclepeion i Odeó d’Heròdes Àtic. Des d’aquí ens serà fàcil prosseguir a peu per
dinar en el dinàmic barri de Plaka. Després de dinar, i aprofitant que ja estem en aquest barri, podrem
fer una breu visita al Monument de Lisícrates abans de pujar a un transport i anar a completar la
jornada amb la visita al Museu Arqueològic Nacional, que conté algunes dels més famoses icones de
la Història Grega: les Pintures de Thera, les col·leccions de Micenes, diverses escultures en bronze i
pedra, etc. D’enllà, ja cap al tard, anirem a la moderna Plaça Sintagma on començarà la resta del
temps lliure.
20/10. ATENES – BARCELONA
LA CIUTAT CIVIL
Si el primer dia el dedicàvem als edificis de representació d’Atenes, el segon tindrà per objectiu acostarnos al dia a dia dels diferents sectors socials atenesos. Per això començarem des de la sortida del metro
Theseiou per visitar la Necròpolis del Ceràmic, que inclou un Museu Monogràfic, a continuació
anirem a veure el Temple d’Hefest, millor conservat que el propi Partenó, i baixarem fins a l’Àgora
grega, per visitar el Museu de l’Àgora en la Estoa d’Àtal, l’Àgora romana, la façana de la
Biblioteca d’Adrià i la Torre dels Vents. Després de dinar ens desplaçarem fins a l’ampliació romana
per veure l’Arc d’Adrià i el grandiós Temple de Zeus Olímpic. Un cop finalitzada la visita anirem a
l’hotel per recollir les maletes i efectuar el trasllat a l’Aeroport i tornar en un vol del capvespre a
Barcelona-El Prat. Arribada i fi dels nostres serveis.
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