
INSCRIU-TE JA A LA SEU D'AUB o TEL. 934 520 552
MÉS INFO A www.amicsunescobcn.cat

Organitzat per:

CURS

Del 5 d'abril al 7 de juny (10 sessions)
Professora: Victòria Medina - 50€ socis / 60€ no socis



Programa
Amb la finalitat de salvaguardar restes, llocs i monuments de
civilitzacions antigues, la UNESCO va fer una crida l'any 1972
per regular i conservar el patrimoni cultural i natural mundial,
amb un èxit sense precedents. Avui dia hi formen part més de
150 països i més de 1000 llocs declarats Patrimoni de la
Humanitat. Repartits pels cinc continents, ens endinsarem en
alguns d'aquests enclaus d'extraordinari interès arqueològic.

1. La UNESCO i el Patrimoni Mundial de la Humanitat (5 abril)
De les set meravelles del món antic a la Convenció sobre la

Protecció del Patrimoni Mundial i Cultural. World Heritage:

comité, classificació i criteris de sel·lecció.

2. Parc Nacional de Mesa Verde (EEUU) (12 Abril)
Un patrimoni a les Muntanyes Rocalloses. Els antics anasazi

i la seva cultura. Coves i ruïnes a l’Estat de Colorado. 

3. Parc Nacional de Rapa Nui (Xile) (19 abril)
Volcans, estàtues monolítiques a la Polinèsia. L’illa de

Pasqua i els seus habitants: els rapa nui. Del cràter Rano

Raraku al “camí dels Moai”.

4. Lloc arqueològic de Volúbilis (Marroc) (26 abril)
Les ruïnes imperials de Volúbilis. Una basílica, un capitoli i

una muralla de 8 portes en terres saharianes. Altres

testimonis de l’Àfrica romana: de Thamugadi a Leptis

Magna.

5. La “Stavkirke” de Urnes (Noruega) (3 maig)
Un temple cristià medieval a Escandinàvia. Tècnica de la

“Stav” i classificació de les esglésies. El seu origen: religiós

o pagà?. Herència de tradició vikinga.



6. Lloc arqueològic a Delfos (Grècia) (10 maig)
Un tresor arqueològic al Golf de Corint, el “melic del món”.

La Via Sacra i les principals construccions del santuari.

Museu arqueològic de Delfos.

7. Parc Nacional de Kakadu (Austràlia) (17 maig)
Arqueologia a Terra Australis. Patrimoni Natural i Cultural en

territori yolngu. Les pintures rupestres de Ubir, Nourlangie i

Nanguluwur. Art tradicional i contemporani.

8. Els Trulli d’Alberobello (Itàlia) (24 maig)
Arqueologia del SE d’Itàlia: dels Sassi de Matera a Tàrent i

Gal·lípoli. Els orígens d’una ciutat italiana del s. XVI. Els

Comtes de Conversano i la Prammatica de Baronibus.

9. Sota el regne de Siam: les runes d’Ayutthaya (Tailàndia)
(31 maig) 

Reginald Le May i la descoberta del “Valle de los Hornos”.

La ciutat antiga de Ayutthaya: “prangs” i monestirs

gegantins. Angkor Wat, la ciutat dels mil temples a la

selva de Cambodja.

10. Zona arqueològica de Chan Chan (Perú) (7 juny)
Chan Chan, la major ciutat de l’Amèrica Prehispànica. De

Tumbes a Huarmey: en regne dels chimús. 

Informació pràctica
Preu: 50€ socis / 60€ no socis (Places limitades)

Dia i hora: dimarts, de 19.00 a 20.30h (10 sessions)

Es lliurarà documentació als assistents al curs. 

LLoc: A la seu d'AUB (Mallorca, 207. Pral). Inscripcions al mateix

centre o trucant al telèfon 934 520 552


