
CURS D’ARQUEOLOGIA ROMANA
Entre l’oci i el negoci: 

fòrums, temples i edifi cis d’espectacles a l’an  ga Roma 
Impar  t pel professor Dr. Carles Buenacasa

Programa
• Dilluns dia 11, de 18.30 a 20.30 h: El fòrum i els edifi cis associats, centre neuràlgic de l’administració 

romana.
• Dimarts dia 12, de 19 a 20.30 h: Construint un temple, la casa eterna de les divinitats.
• Dimecres dia 13, de 18.30 a 20.30 h: Les termes: la monumentalitat al servei de la cura corporis. 

Aquesta classe es farà a l’aula 209.
• Dilluns dia 18, de 18.30 a 20.30 h: L’edifi ci del teatre: evolució del teatre grec i les representacions 

escèniques.
• Dimarts dia 19, de 19 a 20.30 h: De la fusta a la pedra: la consolidació dels amfi teatres i dels jocs de 

gladiadors.
• Dimecres dia 20, de 18.30 a 20.30 h: El rei de tots els espectacles: l’emoció de les carreres del circ.
• Dissabte dia 23, de 8 a 19 h: Visita comentada a la Tarraco romana, en especial al MNAT, la zona del 

fòrum provincial, el circ i l’amfi teatre.

El curs  ndrà lloc del 11 al 23 de novembre de 2013, a l’aula 222 de la Facultat de Geografi a i Història de la 
Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6-8, Barcelona. Es completarà amb una sor  da a Tarraco el dissabte 
23 de novembre. El professor Buenacasa ha escrit un llibre per al curs que s’entregarà a tots els par  cipants.

Preu del curs amb la sor  da i el llibre inclosos: socis de la SCA: 60€
 no socis: 85€

Places limitades. El preu no inclou el dinar a Tarragona. Per inscripcions: Secretaria de la SCA, c/València, 225, 
à  c 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@scarqueologia.com

Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte 2100-3304-01-
2200113398

Curs organitzat per la Societat Catalana d’Arqueologia amb el suport de la Facultat de Geografi a i Història – UB.

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


