CURS D’ARQUEOLOGIA ROMANA
Roma no es construí en un dia:
infraestructures militars i de serveis a les ciutats romanes
ImparƟt pel professor Dr. Carles Buenacasa

El curs Ɵndrà lloc els dies 5, 6, 7, 12 i 14 de novembre, a l’aula 209 de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona, c/ Montalegre, 6-8, Barcelona. Es completarà amb una sorƟda per la Barcelona romana el dissabte 15 de
novembre. El professor Buenacasa ha escrit un llibre per al curs que es lliurarà a tots els parƟcipants.

Programa
• Dimecres dia 5, de 18.30 a 20.30 h: «Ai dels vençuts!»: els campaments militars i les infraestructures de defensa
de les ciutats.
• Dijous dia 6, de 18.30 a 20.30 h: «Que la terra et sigui lleu»: el món de la mort i els costums funeraris dels
romans.
• Divendres dia 7, de 18.30 a 20.30 h: «Sense aigua no hi ha vida»: preses, aqüeductes i la distribució de l’aigua
dins la trama urbana.
• Dimecres dia 12, de 18.30 a 20.30 h: «Tots els camins porten a Roma»: un Imperi interconnectat a través de
vies, ponts i ports.
• Divendres dia 14, de 18.30 a 20.30 h: «En el vi, la veritat»: l’explotació de la vinya, mines, canteres, argila i vidre
entre els romans.
• Dissabte dia 15, de 9 a 14 h: Visita a la Barcelona romana i al Museu d’Història de la Ciutat (MUHBA).
Preu del curs amb la sorƟda i el llibre inclosos: socis de la SCA: 55 €
no socis: 80 €
Places limitades. Per a inscripcions: Secretaria de la SCA, c/València, 225, àƟc 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 Geografia 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

