CURS D’ARQUEOLOGIA ROMANA
Caenacula, tabernae et domus:
apartaments, comerços i mansions a l’antiga Roma
Impartit pel professor Dr. Carles Buenacasa

Programa
• Dilluns dia 12, de 18.30 a 20 h: La pobresa de les cases dels humils: insulae, caenacula, pergola, tuguria i els perills de l’especulació immobiliària.
• Dimarts dia 13, de 18.30 a 20 h: Un dia pels carrers de Roma: la tipologia d’establiments comercials.
• Dimecres dia 14, de 18.30 a 20 h: La luxosa domus d’un senador romà: les zones públiques i les dependències privades.
• Dijous dia 15, de 18.30 a 20 h: A taula amb els romans: els plaers dels banquets refinats de Lucul·le i
les orgies dels nous rics.
• Divendres dia 16, de 18.30 a 20 h: Otium in uilla: la vida rural, marc incomparable per a l’oci aristocràtic.
• Dissabte dia 17, de 11 a 13.30 h: Visita comentada a la Baetulo romana

El curs tindrà lloc del 12 al 16 de novembre de 2012, de 18.30 a 20 h, a l’aula 219 de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6-8, Barcelona. Es completarà
amb una sortida a Baetulo el dissabte 17 de novembre (matí). El professor Buenacasa ha escrit un
llibre per al curs que s’entregarà a tots els participants.
Preu del curs amb la sortida i el llibre inclosos: socis de la SCA: 50€
no socis: 70 €
Places limitades. Per inscripcions: Secretaria de la SCA, c/València, 225, àtic, 3a, Barcelona, de
dilluns a divendres de 17 a 20 h o en el mateix horari per tel: 934 673 004 o per E-mail: sca@scar
queologia.com
Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte 2100-3304-012200113398
Curs organitzat per la Societat Catalana d’Arqueologia amb el suport de la Facultat de Geografia i
Història – UB.

La Universitat de Barcelona reconeix aquest curs amb 1 crèdit de lliure elecció
pels Graus d’Arqueologia i Història

