Lectures de la història:
El primer heroi, de Martí Gironell
Informació pràctica

Presentació

Fa més de cinc mil anys, un home va ser capaç d’anar més enllà
de la seva pròpia terra. Ynatsé és escollit pels déus per protegir
el seu poblat i trobar el remei a un mal que assola la seva
comunitat, el Clan dels Cavalls.

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

En la lluita per acomplir els designis divins, i superant els propis
límits i fronteres, Ynatsé s’embarcarà en un viatge èpic, dominat
per l’impuls interior i la força del seu poble.
Una epopeia magistralment documentada que ens connecta amb
les nostres arrels més autèntiques a través d’una terra i un temps
verge i salvatge. Un periple vívid i tangible cap als inicis de la
Humanitat. L’origen comença ara.
Farem una xerrada entorn a la novel·la amb el mateix autor i una
visita al jaciment neolític de la Draga, a Banyoles, on podrem
contextualitzar-la. Després anirem a passejar i dinar a la ciutat de
Banyoles.

Professor

Martí Gironell
Escriptor i periodista.
Llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, és el guanyador
del 38è Premi Ramon Llull 2018 amb la novel·la 'La força d'un
destí”.

Serveis inclosos en el preu de la visita

Acompanyament i explicacions del professor Martí Gironell durant
tota la visita, petit esmorzar a Arqueonet abans de marxar,
transport en autocar, visites detallades en l’apartat ‘Presentació’,
entrades al recinte de La Draga i dinar a un restaurant de
Banyoles.

Dates i horaris
Xerrada
Dijous, 12 de març de 2020
De 19.30h a 21h
Visita al Banyoles i la Draga
Dissabte, 21 de de març de 2020
 09.30h: petit esmorzar a Arqueonet
 10.00h: sortida en autocar
 12.00h-14.00h: visita a La Draga
 14.00h-16.30h: Banyoles (dinar i
passejada)
 16.30h-18.45h: tornada a Barcelona
Preus xerrada i visita
Preu de la xerrada: 15 €
Preu de la visita: 125 €
Preu de la xerrada + la visita: 130 €
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html

Serveis no inclosos

 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’e-mail i el telèfon de
contacte

Accessibilitat

 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352

Extres personals i qualsevol altre servei no anomenat en l’apartat
anterior.

Aquestes activitats estan obertes a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

