
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
GENER

Dia 16: “Resultats de les excavacions de la
Missió d’Oxirrinc”, a càrrec dels mem-
bres de la Missió.

Dia 23: “Resultats de les excavacions de la
Missió d’Oxirrinc”, a càrrec dels mem-
bres de la Missió.

Dia 30: “Qüestions metodològiques per escriu -
re i xerrar sobre L'antic Egipte”, a
càrrec de la DRA. CONCEPCIÓ PIEDRAFITA.

FEBRER

Dia 6: Vídeo: “Rere les petjades de Toda: els
orígens de l’Egiptologia”, a càrrec del
DR. JOSEP PADRÓ.
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FEBRER (cont.)

Dia 13: “La figura d’Eduard Toda, egiptòleg”,
a càrrec del DR. JOSEP PADRÓ.

Dia 20: “La col·lecció fotogràfica d’Eduard
Toda al Museu de Vilanova”, a càrrec
del SR. JOAN MIRALLES.

Dia 27: “La tomba de Sennedjem”, a càrrec de la
DRA. MAITE MASCORT.

MARÇ

Dia 6: “L’urbanisme a l’Antic Egipte”, a càrrec
de la DRA. MAITE MASCORT.

Dia 13: “Kush, del període de Napata al Meroític
i els problemes amb l’Egipte ptolemaic”
a càrrec del SR. SANTIAGO BORRELL.

Dia 20: “La danza en Egipto (V)”, a càrrec de la
SRA. ROSER MAESO.

Dia 27: “El món jurídic a Egipte”, a càrrec de la
SRA. MERCÈ ESTRUCH.

ABRIL

Dia 3: “Tertúlia literària” sobre el llibre de Lesley
Adkins, Las claves de Egipto: la carrera
por leer los jeroglíficos, ed. Debate, 2000,
a càrrec de la SRA. IMMA PANYELLA.


