Curs EPOMA
ASSÍRIA I BABILÒNIA
L’ÈPOCA DELS GRANS IMPERIS

Presentació

Mesopotàmia, la terra entre rius. En el què avui és un dels
escenaris bèl·lics més cruents del món, fa cinc mil anys van
aparèixer les primeres civilitzacions de la història. Allà on
ara només hi ha les restes desfetes d’antigues ciutats en
mig de deserts, abans s’aixecaven les primeres i més
espectaculars urbs del món, en un paratge paradisíac. En
un indret on en aquests moments tant sols parlen les
armes, abans es composaven els primers poemes d’amor i
les primeres odissees i epopeies de la Humanitat. Això era
Mesopotàmia, la terra entre rius.

Informació pràctica
Lloc

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

Vinculacions

Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets
sol·liciteu-nos el programa extens, on s’explica tota la
programació.

Data i hora
Els dimarts, del 24 de març al 5 de
maig de 2020
De 19.30h a 21h.
6 sessions

Professor

Preu
105 €

Felip Masó Ferrer
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la
Universitat de Barcelona (UB). Arqueòleg i professor
d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient antic
(Arqueonet).

Programa

1. La formació de les dinasties amorrees i la reorganització
de Mesopotàmia.
2. L’imperi paleo-assiri, l’hegemonia comercial d’Assíria.
3. L’imperi paleo-babilònic, l’ascens de Hammurabi.
4. Assíria i Babilònia dins del panorama internacional del
Pròxim Orient.
5. L’imperi neo-assiri, la potència més terrible del món.
6. L’imperi neobabilònic, l’època de Nabucodonosor i la
conquesta persa.

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
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