
Una vegada més, i per gaudir de l’Egiptologia, esperem
retrobar-nos tots a Els dilluns de la Societat. Totes les
sessions, si no s’indica el contrari, es portaran a terme
de 19:30h a 20:30h al Saló de Plens de la seu del
Districte de l’Eixample, C/ d’Aragó, 311 (cantonada
Bruc, al costat mateix de la Societat).

Programa
ABRIL

Dia 28 “Vídeo sobre Heracleòpolis Magna”.
Any 1988, realització, càmera, direcció i
execució, Dr. JOSEP PADRÓ. 

Aquest vídeo es projectarà a la nostra seu
de la SCE.

MAIG

Dia 5: “La tomba de Tuya i Yuya”, a càrrec del
SR. ENRIC BONDIA.

SOCIETAT CATALANA
D’EGIPTOLOGIA
Els dilluns
de la Societat
SEGON TRIMESTRE DE 2014



SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA
Aragó 305, entresol – 08009 Barcelona
Tel. 93 457 81 20 –  info@egiptologia.cat
De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 hrs.
www.egiptologia.cat

Totes les activitats dels Dilluns de la Societat es faran de
19:30h a 20:30h, si no s’indica el contrari, al Saló de Plens de la
Seu del Districte de l’Eixample, C/ d’Aragó, 311 (cantonada Bruc).

JUNY

Dia 2 Tertúlia literària sobre el llibre de Robert
Solé, La expedición de Bonaparte. El naci-
miento de la Egiptología, a càrrec de la
SRA. IMMA PANYELLA. 

Dia 9 Segona Pasqua. 

Dia 16 Assemblea de socis i festa de Fi de Curs,
a la seu de la nostra Societat a les 19 hores.

MAIG (continuació)

Dia 12 “Resultats de les excavacions de la
Missió d’Oxirrinc”, a càrrec dels mem-
bres de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc. 

Dia 19 Exposició i venda de llibres duplicats de
la Biblioteca, a partir de les 17 hores a la
seu de la nostra Societat. 

Dia 26 “La música y la danza en el Antiguo
Egipto (III)”, a càrrec de la SRA. ROSER

MAESO.

Consulteu la nostra web per canvis de darrera hora:

www.egiptologia.cat


