
CURS D’ARQUEOLOGIA ROMANA
In nomine Domini ecclesia consecrata est: 

Els nous espais cristians dins la ciutat clàssica (segles iii-vii dC)
Impartit pels professors Dra. Jordina Sales i Dr. Carles Buenacasa

El curs tindrà lloc els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de novembre, a l’aula 207 de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6-8, Barcelona. Es completarà amb una sortida per a visitar les restes 
monumentals de la Tarragona cristiana, el Museu Bíblic (Tarragona) i el Mausoleu de Centcelles (Constantí), el 
dissabte 14 de novembre. Els professors Sales i Buenacasa han escrit un llibre per al curs que es lliurarà a tots els 
participants.

Programa

• Dilluns dia 9, de 18.30 a 20.30 h: Les cases d’oració: la recerca dels primers espais de culte cristià.
• Dimarts dia 10, de 18.30 a 20.30 h: Les necròpolis cristianes: tot dormint a l’espera del Judici Final.
• Dimecres dia 11, de 18.30 a 20.30 h: Basíliques, monestirs i conjunts episcopals: els indicadors d’un 

nou paisatge urbà.
• Dijous dia 12, de 18.30 a 20.30 h: L’hagiotopografia de la ciutat tardana: l’esclat del lideratge urbà 

episcopal.
• Divendres dia 13, de 18.30 a 20.30 h: L’arqueologia cristiana a Catalunya: principals exemples i 

historiografia.
• Dissabte dia 14, de 9 a 19 h: Visita a les restes monumentals de la Tarragona cristiana, al Museu Bíblic 

de Tarragona i al Mausoleu de Centcelles (Constantí).

Preu del curs amb la sortida i el llibre inclosos: socis de la SCA: 65 € 
 no socis: 85 €

Places limitades. Per a 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@scarqueologia.com

Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte ES05 2100 3304 0122 0011 3398

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


