A l’altra banda de l’aula

La Marrakech de Juan Goytisolo.
Recorregut pels llocs que van inspirar l’obra
de l’escriptor barceloní
Informació pràctica

Presentació

Sis estudiants del Màster en Periodisme de Viatges de la
Universitat Autònoma de Barcelona van viatjar el passat estiu a
Marràqueix per tal de reconstruir els llocs de la ciutat on va viure
el periodista i escriptor Juan Goytisolo, premi Cervantes i un dels
autors més reconeguts del segle XX.
Com a resultat d’aquest viatge van elaborar una revista turístic
literària autofinançada on s’hi poden trobar diferents entrevistes,
reportatges i cròniques sobre els racons que van inspirar l’obra
de l’autor.
Hi han participat, a més dels propis autors, el pintor barceloní
Manolo Rivera, autor de la portada, Pep Bernadas, expert en
Àfrica del Nord i l’escriptora Núria Amat, entre d’altres.
Des d’una mirada original i innovadora farem una xerrada amb
tres de les seves autores per aprofundir en els aspectes que els
van portar a descobrir la ciutat ocre a través dels ulls de
l’escriptor.

Conferenciants

Elena Hita Piera
És periodista per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Ha
estudiat a Bolonya i ha treballat a Florència (Itàlia) on ha
desenvolupat el seu interès pel periodisme cultural, local i de
viatg
Míriam Clemente
Diplomada en turisme per la Universitat de Girona, sempre està
en constant formació i aprenentatge. A nivell professional s’ha
dedicat a la gestió de polítiques turístiques locals i regionals.
Gina Gutiérrez
Graduada en turisme per la Universitat de Girona, va trobar en
els viatges una llibertat sense límit, per això es va especialitzar en
la branca del periodisme de viatges encara que professionalment
ha treballat en el àmbit aeroportuari.

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

Data i hora
Dimarts 28 d'abril de 2020
De 19.30h a 21.00h
Preu xerrada
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

Accessibilitat

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

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