
CURS

Del 27 de setembre al 13 de desembre de 2016

Duració:  10 sessions (1’30h) / 19:00 a 20:30h
Professora: Victòria Medina
   50€ socis / 60€ no socis

INSCRIU-TE JA A LA SEU D‘AUB o TEL. 934 520 552
Més Info a  www.amicsunescobcn.cat

Organitzat per:

Amb la fi nalitat 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.



PROGRAMA

1. La UNESCO i el Patrimoni Mundial de la Humanitat [27 setembre]
Introducció. World Heritage: comité, classifi cació i criteris de sel•lecció. La 40ª sessió del Comité del 
Patrimoni Mundial a Estambul (Turquia): darrers llocs inscrits a la Llista de Patrimoni Mundial. 

2. Esglésies excavades a la roca de Lalibela (Etiòpia) [4 octubre]
Un lloc sagrat al cor d’Etiòpia: les esglésies monolítiques. Plànol i descripció de la ciutat monàstica. 
Importants centres de peregrinació: els festivals del Timkat i Maryam Zion. Altres patrimonis 
arqueològics: Aksum, Tiya i la regió de Gondar. 

3. Antiga ciutat de Sigiriya (Sri Lanka) [11 octubre]
Ruïnes d’antics palaus a Sri Lanka: de la ciutat-jardí de Polonnaruwa a la del regne Kasyapa a Sigiriya. 
Història de la de la seva descoberta i principals troballes arqueològiques. Els frescos  de Sigiriya: 
bellesa, color i unes dames celestials. 

4. Santuari històric del Machu Picchu (Perú) [18 octubre] 
En territori inca: la ciutat sagrada de Machu Pichu. Antecedents i descoberta. Plànol de la ciutat i 
principals sectors i tresors arqueològics. La col•lecció de Hiram Bingham i el Museu de la Casa Concha 
a Cusco.

5. Stonehenge, Avebury i llocs annexos (Anglaterra) [25 octubre]
L’arqueologia prehistòrica a la Gran Bretanya. Dos grans centres cerimonials al comtat de Wilsthire: 
Stonehenge i Avebury. Història dels treballs arqueològics. L’aplicació del LIDAR: nous secrets sota 
terra.

6. Grutes de Mogao (Xina) [8 novembre]
La cova dels Mil Budes, un excepcional conjunt de temples enmig del Desert de Gobi. Les expedicions 
arqueològiques de Marc Aurel Stein i Paul Pelliot a l’Àsia Central. Murals, manuscrits i altres tresors 
culturals i artístics. La Cova 17 i els manuscrits de Dunhuang. 

7. Parque Nacional de la Sierra de Capivara (Brasil) [15 novembre]
Un gran parc arqueològic a l’estat de Piauí. 14 rutes, 64 jaciments prehistòrics  i més de 700 pintures 
prehistòriques al nord-est Brasil. Pedra Furada, Veadinhos Azuis i altres jaciments arqueològics.

8. LLocs Gusuku i béns culturals associats al regne de Ryukyu (Japó) [22 novembre]
Una mirada a l’arqueologia del Japó: del període Jomon al Gusuku. Les antigues fortaleses del s. XVI a 
l’illa de Ryukyu. Llocs i béns culturals associats al regne Ryukyu. 

9. Zona arqueològica de la Sierra de Atapuerca (Burgos) [29 novembre]
Un excepcional complex de jaciments arqueològics i paleontològics a la serra burgalesa. Antecedents 
i primeres descobertes. Plànol d’Atapuerca: principals enclaus prehistòrics. El llegat de l’Homo 
antecessor i Homo heidelbergensis.

10. Necrópolis etrusques de Cerveteri i Tarquinia (Itàlia) [13 desembre]
Jaciments pre-romans al Laci. Les tombes decorades de la Banditaccia i la dels Monterozzi. Museu 
Nacional Etrusc a Villa Giulia (Roma): el “sarcòfag dels esposos” i altres tresors arqueològics.

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


