Presentació viatge
Tanzània: expedició als orígens humans
Dates del viatge: del 18 al 29 d’agost de 2019

Presentació

Qui som? D'on venim? Cap a on anem? Aquestes són les
preguntes que sempre s'ha plantejat la Humanitat. Algunes
societats van cercar l'explicació en el mite, però amb l'aparició del
discurs científic, sorgí la necessitat d'anar a la recerca del nostre
bressol més antic. Precisament, gràcies a l'Expedició Orígens
Humans, trobarem les respostes. Concretament, en un país ple
de meravelles: Tanzània... a l'Àfrica Oriental.
De la mà d'en Jordi Serrallonga, ens endinsarem en els escenaris
de la Gran Falla del Rift on, des de fa més de 20 anys, treballa en
la reconstrucció dels nostre passat més remot. Així gaudirem de
l'oportunitat de visitar els mítics jaciments arqueològics i
paleontològics d'Oldupai Gorge. L'indret que va fer famosa a la
família Leakey després que trobessin el que, aleshores, fou el
primer representant de la nostra línia evolutiva: l'Homo habilis.
Però també podrem entrar en estret contacte amb la darrera de
les ètnies caçadores-recol·lectores que sobreviu a l'Àfrica: els
hadzabe del llac Eyasi. Un poble que, a nivell biològic i lingüístic,
és el més emparentat amb els primers Homo sapiens que, sorgint
del continent africà, es van estendre per arreu del planeta.
Alhora, considerant la gran biodiversitat que caracteritza a
Tanzània, i conduïts pel nostre guia, aprendrem com estudia el
comportament dels primats, lleons, lleopards, elefants i altres
fascinants animals que, en el si del Cràter de Ngorongoro o el
Serengeti, ens ajuden a entendre com els homínids fòssils més
arcaics –des de la coneguda Lucy fins els Homo erectus– van
sobreviure a les sabanes i boscos africans. I és que, en tot
moment, serem envoltats de la flora i la fauna que habiten els
territoris més bells i verges del planeta; caminant, i a bord dels
4x4, l'observarem al llarg d'extraordinaris safaris. Sense oblidarnos, per suposat, dels maasai; un poble nòmada i ramader que
és testimoni viu de com aparegueren les primeres societats
guerreres i productores.
Tota una expedició arqueològica, antropològica i naturalista que,
en conjunt, suposa un viatge al Passat, des del Present; la millor
manera de retornar al nostre Bressol.

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Dijous 31 de gener de 2019
De 19,00h a 20,00h.
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_presViat.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

Professor

Jordi Serrallonga
Llicenciat en Arqueologia, naturista, escriptor i professor a la Universitat Oberta de Catalunya.

Programa del viatge

Us el podeu descarregar al següent enllaç: http://www.arqueonet.net/Arxius/19051.pdf
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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