
setmana d’activitats per a tots
els públics sobre l’antic egipte
a càrrec de la societat catalana d’egiptologia

viatge a l’antic egipte

(Totes les activitats són gratuïtes)

Del 4 al 9 de febrer
Fòrum Fnac l’illa 
(Av. Diagonal, 549)



Setmana de l’antic Egipte 
a càrrec de la Societat Catalana d’Egiptologia
L’egiptologia no ha parat mai de despertar interès i cada cop són més les persones 
que es deixen seduir per una cultura mil·lenària que molts cops se’ns presenta amb 
una gran contemporaneïtat. La Societat Catalana d’Egiptologia ens apropa als antics 
egipcis, a través de les diferents activitats programades durant la setmana del 4 al 
9 de febrer. L’entitat ens farà viatjar a la missió arqueològica d’Oxirrinc, on hi excava 
des de fa vint anys, per mostrar-nos les principals descobertes, i ens farà reviure un 
dels grans moments de la història recent d’Egipte, el trasllat dels temples de Núbia.

Dilluns 4 de febrer | 18 h. 
Òpera “Aïda” de Verdi. Presentació i projecció 
Jaume Vivó, membre de la Societat Catalana d’Egiptologia, explicarà la 
història de l’encàrrec d’aquesta òpera i el paper que hi va jugar l’egiptòleg 
Auguste Mariette tant en el resultat final com en l’estrena a El Caire.

Dimarts 5 de febrer | 19.30 h. 
“Cosmètica i perfums a l’Antic Egipte”
Com s’embellien els homes i les dones de l’època dels faraons? Quines grans 
diferències i semblances hi ha amb els nostres costums i productes? A càrrec de 
Josep Anton Poch, doctor en Farmàcia i membre de la Societat Catalana d’Egiptologia.

Dimecres 6 de febrer | 19.30 h. 
“L’erotisme a l’època dels faraons”
L’art de la seducció estava força present entre els homes i les dones de l’antic Egipte. 
Com potenciaven la seva sexualitat? A càrrec del Dr. Josep Padró,  president de la 
Societat Catalana d’Egiptologia i Catedràtic Emèrit d’Egiptologia de la UB.

Dijous 7 de febrer | 19.30 h. 
“Missió egiptològica catalana a Oxirrinc, una ciutat que emergeix del desert”
La Societat Catalana d’Egiptologia mostrarà les troballes més importants 
realitzades en aquest jaciment arqueològic i explicarà com es prepara la nova 
expedició pocs dies abans de la seva marxa a Egipte. A càrrec de Maite 
Mascort, egiptòloga i vicepresidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia.

Divendres 8 de febrer | 19.30 h. 
“Salvament dels temples de Núbia”
Els treballs de trasllat dels temples d’Egipte i Sudan arrel de la construcció de la presa 
d’Asuan. A càrrec de Joan Miralles, membre de la Societat Catalana d’Egiptologia. 

Dissabte 9 de febrer | 12 h. 
“Desxifra els jeroglífics!” Taller infantil i familiar
Un dels misteris de l’antic Egipte era la seva escriptura, tan diferent del nostre alfabet. 
Formada per símbols que podien equivaldre a sons o a paraules, el seu desxiframent per 
part de Jean-François Champollion va permetre conèixer més sobre la vida i les creences 
del egipcis. En aquest taller descobrirem com es van desxifrar i escriurem el nostre nom en 
papir. A càrrec de la Dra. Núria Castellano, membre de la Societat Catalana d’Egiptologia.

Segueix tota l’activitat d’Fnac l’illa a: 


