Seminari Online

D ARWIN T ENIA R AÓ: O RÍGENS I E VOLUCIÓ H UMANA
( P ART II)
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

Continuem amb la recerca dels nostres orígens, analitzant, pas rere pas,
què ens ha fet humans i com hem arribat fins aquí. Aquest trimestre ens
tocarà analitzar a fons l’espècie sapiens del gènere Homo. Inventarem
l’Agricultura! I ens plantejarem si realment aquest invent ha significat un
gran avanç per a l’ésser humà o, tal i com postulen alguns autors, ha estat
el gran frau de la Humanitat.

Programa:
1. Dimecres, 19 de gener de 2022
L’Homo neanderthalensis i la Revolució cognitiva dels Homo
sapiens
2. Dimecres, 26 de gener de 2022
Projecte Atapuerca
3. Dimecres, 2 de febrer de 2022
El Llenguatge
4. Dimecres, 9 de febrer de 2022
L’art del Paleolític Superior
5. Dimecres, 16 de febrer de 2022
La Cova d’Altamira

6. Dimecres, 23 de febrer de 2022
Les Venus Paleolítiques
7. Dimecres, 16 de març de 2022
La gran revolució de la Història humana: la invenció de
l’Agricultura
8. Dimecres, 23 de març de 2022
El domini de la Natura: Agricultors sedentaris versus Pastors
nòmades.
9. Dimecres, 30 de març de 2022
La domesticació animal

AGENDA:
Divendres 4 de febrer de 2022
Visita al Cosmocaixa de Barcelona
Horari: de 17 a 18.30h.
Com si es tractés d’una classe més, ens trobarem a la porta del Cosmocaixa
de Barcelona (c. Isaac Newton, 26)

Dies 25, 26 i 27 de març de 2022
Sortida de cap de setmana a Burgos i Atapuerca
Aquest serà un cap de setmana per gaudir de Burgos, una ciutat que ens
evoca ràpidament a una catedral, al pincho de la cojonuda (la “morcilla”) o el
cojonudo (de “choricito”), al vi, al “lechazo asado”, al fred de l’hivern...
però recentment s’ha convertit en sinònim de Sierra de Atapuerca i de
Museo de la Evolución Humana.
A qui pugui interessar: farem una Reunió informativa via Zoom explicant
tots els detalls de l’escapada a Burgos amb el programa, preu, etc. el
dimecres 12 de gener a les 18h. Us facilitarem l’enllaç per a la reunió.
L’agència gestora és Rift Valley Expeditions.

De debò que t’ho perdràs?

P ROFESSORA:
Na Irene Cordón Solà-Sagalés és Doctora en Arqueologia, Història Antiga
i Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Postgrau i
Màster en Egiptologia per la UAB i llicenciada en Dret per la Universitat
de Barcelona (UB). Actualment es dedica a la docència i ha escrit
nombrosos articles per a la Revista National Geographic (entre altres
revistes) i llibres. És guia de viatges culturals a l'Àfrica (viatja amb Rift
Valley Expeditions) i és membre de la Societat Catalana d'Egiptologia. El
2020, va rebre el premi de comunicació Manuel Iradier de la Sociedad
Geográfica La Exploradora per la seva trajectòria professional i personal.
www.irenecordon.com

I NFORMACIÓ P RÀCTICA:
Dia i hora: Els dimecres de 18 a 19,30h. Del 19 de gener al 30 de març de
2022.
Idioma: català
Classes: 9 sessions “online” a través de la plataforma Zoom + una visita
guiada al Cosmocaixa de Barcelona.
Nota important: Las sessions “online” es realitzaran en directe. Un cop
acabades, les persones inscrites al Seminari tindran a la seva disposició i
podran visualitzar de nou les gravacions fins el 18 d’abril de 2022.
Preu total: 125 €uros
Forma de pagament: mitjançant Transferència Bancària (ES38 0081 0200
2700 0137 8143) o Bizum (678357540). Realitzada la inscripció i el
corresponent pagament, es procedirà a enviar l’enllaç per accedir a les
sessions.
Inscripció: escriu-me un mail a irenajty@hotmail.com o un WhatsApp al
678.35.75.40

