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Un curs explica la relació de les dones amb el 

poder social i polític en les cultures mediterrànies 
 

  

L'àrea d'Història Antiga i Arqueologia de la Universitat Jaume I i el Museu de Belles arts de 

Castelló han organitzat el curs «Dona i poder en l'Antiguitat» .  

El Centre Cultural Convent de Sant Francesc de Benicarló acull el dijous 25 i divendres 26 

de juliol de 2019 el curs «Dona i poder en l'Antiguitat», organitzat per l'àrea d'Història Antiga 

i Arqueologia de la Universitat Jaume I i el Museu de Belles arts de Castelló. El curs es 

compon de set conferències que versaran sobre la relació que va tenir la dona en l'Antiguitat 

amb el poder polític i social en les cultures mediterrànies com són la ibèrica, grega, romana, 

egípcia i fenico-púnica. 

El curs començarà el dijous 25 de juliol a les 8.30 hores amb la recepció dels participants. La 

inauguració estarà a càrrec d'Arturo Oliver Foix, en representació del Museu de BB.AA. de 

Castelló i pel catedràtic Juan José Ferrer Maestro, per part de l'UJI. El curs es realitza en 

col·laboració de la Diputació de Castelló, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de 

Benicarló i la Societat Castellonenca de Cultura. 

L'organització expedirà un certificat d'assistència al curs de 20 hores per a tots els participants 

i el CEFIRE atorgarà un certificat al personal docent inscrit. La Universitat Jaume I reconeix 

aquesta activitat amb un crèdit de lliure configuració per a aquell estudiantat que vulgui 

participar i realitze una inscripció prèvia en: https://e-

ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=7417&p_idioma=ca&p_capçalera=UJI.  

El curs té un cost de 20 euros que es poden pagar de forma telemàtica. Els interessats que no 

formen part de l'estudiantat de l'UJI han d'emplenar un butlletí d'inscripció que poden trobar 

en la pàgina de la Diputació de Castelló abans del 15 de juliol del 2019. Una vegada emplenat, 

han de remetre-ho al Museu de BB.AA. de Castelló que es troba en l'Av. Germans Bou o 

enviar-ho per correu electrònic a l'adreça: arqueologia@dipcas.es.  
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