CURS “ARQUEOLOGIA URBANA. BARCELONA SOTA TERRA (I)”
(Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2020)
Barcelona compta amb un ric i extens patrimoni arqueològic i paleontològic que va des de la prehistòria
fins a l’època industrial. Gràcies a les intervencions i descobertes arqueològiques dels darrers anys podem
establir un millor coneixement del passat. Al llarg de 5000 anys, més, nous i sorprenents testimonis
d’ocupació a la plana barcelonina, han aparegut en els nostres carrers, places, parcs i jardins. Esquelets,
monedes, sitges, joguines, destrals, inscripcions, caps escultòrics, vaixells, fòssils urbans i fins i tot un
mamut desenterrat l’any 1922, són alguns dels tresors que donarem a conèixer en aquest curs. Setmana
rera setmana farem un viatge pel subsòl de Barcelona des dels seus orígens fins a l’actualitat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Què entenem per Arqueologia Urbana? Barcelona, un jaciment únic.
La Carta Arqueològica de Barcelona. Un inventari del patrimoni arqueològic de la ciutat.
El Pla de Barcelona i l’evolució de la línia de la costa.
Descobrim la prehistòria a Barcelona. De Ciutat Vella a LAV-Sagrera.
Abans de Barcino. Els laietans i la Ruta dels Íbers.
Un passeig per la Barcelona romana. Espais patrimonials.
De Barcino a Barcinona. La ciutat a l’antiguitat tardana (s. III-VII).
La Barcelona emmurallada. Els límits de la ciutat al llarg del temps.
Sortida (dissabte matí, 12 desembre)
Sitges, enterraments i un barri jueu. El cas del Call barceloní.

Duració: 10 sessions (1’30h) / dilluns de 18’30 a 20:00h
Professora: Dra. Victòria Medina, TROPIC DE CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural
Calendari: 5, 19, 26 octubre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 12 (sortida), 14 desembre de 2020
Classes presencials. En cas d’ordre de confinament, les classes s’impartiran de manera virtual
Preu: 65€ (55€ socis AUB)
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