Seminari Online
L A B ÍBLIA I L’ A RQUEOLOGIA ( P ART I )
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés
L'arqueologia bíblica és una disciplina que forma part de l'arqueologia. Està
especialitzada en l'estudi de les restes materials relacionades directament o
indirecta amb els relats bíblics i amb la història de les religions jueva i cristiana.
La regió més estudiada per l'arqueologia bíblica, des de la perspectiva occidental,
és la coneguda com Terra Santa.
La historicitat i autenticitat dels registres bíblics han estat tema de controvèrsia
per part d'estudiosos crítics ja des del segle XIX (torna a aparèixer Darwin en
aquest curs). Però hem de tenir en compte que la Bíblia no és un llibre amb un
objectiu històric sinó doctrinal, per promoure la fe.

P ROGRAMA:
1. Dimecres, 5 d’octubre de 2022
La Bíblia i l’Arqueologia. Context geogràfic. La Bíblia tenia raó?
La que va liar Darwin!
2. Dimecres, 12 d’octubre de 2022
El Rei Salomó, la Reina de Saba i l’Arca de l’Aliança.
3. Dimecres, 19 d’octubre de 2022
Ur, la pàtria d’Abraham i les excavacions de Leonard Woolley.
4. Dimecres, 26 d’octubre de 2022
La destrucció del Primer Temple de Jerusalem i la deportació del
poble jueu a Babilònia. Existeix la Torre de Babel?
5. Dimecres, 2 de novembre de 2022
Els essenis i els Manuscrits del Mar Mort
6. Dimecres, 9 de novembre de 2022
El Cristianisme irromp a Egipte (s. IV d.C.)
7. Dimecres, 16 de novembre de 2022
Els textos gnòstics de Nag Hammadi (Egipte)

8. Dimecres, 23 de novembre de 2022
L’illa de Tera i les 10 plagues d’Egipte
9. Dimecres, 14 de desembre de 2022
L’Epopeia de Guilgamesh i el Diluvi Universal

I NFORMACIÓ P RÀCTICA:
Dia i hora: Els dimecres de 18 a 19,30h + 30 minuts de debat en forma de
tertúlia. Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2022.
Idioma: català
Classes: 9 sessions “online” a través de la plataforma Zoom.
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 15 de gener de 2023. Les classes es
complementaran amb material en forma de dossier.
Preu total: 125 €uros
MATRÍCULA:
Hi ha dues opcions de matrícula:
-

Transferència Bancària (ES38 0081 0200 2700 0137 8143)

-

Bizum (678357540)

IMPORTANT: Per a formalitzar la matrícula, per favor, envia el justificant de
pagament a irenajty@hotmail.com
Rebut el correu amb el justificant del pagament, rebràs un correu de confirmació
i el dia abans del curs rebràs un altre correu amb la forma d’accés a Zoom.

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

Gràcies per interessar-te’n.

