SOCIETAT CATALANA
D’EGIPTOLOGIA
Els dilluns
de la Societat

SEGON

TRIMESTRE DE

2015

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 13 “D’Arquimedes a Eratòstenes, salut!
Un parell de matemàtics de l’època
ptolemaica”, a càrrec del SR. JAUME
BARTROLÍ.
Dia 20 “La arquitectura egipcia temprana”, a
càrrec del SR. PAULINO AMAT.
Dia 27 “Ramesses II, l’estimat d’Amon”,
(segona part) a càrrec de la DRA. NÚRIA
CASTELLANO.

MAIG
Dia 4

Projecció de l’entrevista al Dr. Padró,
realitzada per Terenci Moix, dins el programa de TVE Terenci a la fresca, el 10 de
febrer de 1987.
Exposició de la maqueta de la Tomba
nº 1 d’Oxirrinc, realitzada per Josep
Hernández i donada a la nostra Societat pel
seu germà Manel, membre de la Junta.
En acabar la sessió, el Dr. Padró signarà
exemplars del llibre d’Homenatge i de la
Tomba nº1.
Aquesta activitat es farà a la nostra seu
del carrer d’Aragó, 305, entl.

Dia 11 “Resultats de les excavacions de la
Missió d’Oxirrinc” (I), a càrrec dels
membres de la Missió.
Dia 18 “Resultats de les excavacions de la
Missió d’Oxirrinc” (II), a càrrec dels
membres de la Missió.
Dia 25 “El deporte y el juego en el antiguo
Egipto” (Segona part), a càrrec de la SRA.
ROSER MAESO.
JUNY
Dia 1

Segona Pasqua.

Dia 8

Tertúlia literària, sobre el llibre de Mme.
Christiane Desroches-Noblecourt, Las ruinas de Nubia, la gran epopeya de la
Egiptología a càrrec de la SRA. IMMA
PANYELLA.

Dia 15 Assemblea de socis i festa de Fi de Curs,
a la seu de la nostra Societat a les 19 hores.
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