QUI SOM?

QUÈ FEM?

L’ICA és una associació sense ànim de lucre,
nascuda l’any 1978 a iniciativa d'un grup
d'antropòlegs i antropòlegues davant
la necessitat d’obrir noves perspectives
i formes de treball.

RECERCA I CRÍTICA
SOCIOCULTURAL

Treballa per la difusió, la reflexió, la
discussió i l'aprofundiment de la recerca
antropològica i per crear nexes amb la
societat i la cultura catalanes.
Forma part de la Asociación de Antropología
del Estado Español (ASAEE), del World
Council of Anthropological Associations
(WCAA), és membre de l’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI)
i com a centre d'estudis, forma part de
l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada
dels Centres d’Estudis de Parla Catalana.
També col·labora amb l'Associació Catalana
de Professionals de l'Antropologia (ACPA).

Mitjançant Grups de treball, que compten
amb la infraestructura i suport de l’ICA per
difondre els seus projectes i activitats.
Són oberts a la participació de les persones
associades.

DIVULGACIÓ
Organitza activitats diverses amb l'objectiu
d'oferir una formació continuada i divulgar
l'antropologia.
Des del 2016, organitza la Setmana de
l'Antropologia, una setmana d'activitats
gratüites per apropar l'antropologia a la
societat.

GRUPS DE TREBALL 2020
Antropologia de la bogeria
Antropologia de la vida animal. Grup
d'Estudis d'Etnozoologia
Antropologia del cos
Antropologia i educació

Imatge de la darrera edició

CIUTADANIES: Antropologia Històrica de

PUBLICACIONS

les Identitats Polítiques en l’Estat Modern

Publica la revista de comunicació i debat
científic: QuAderns i la col·lecció de
monografies ICA- IRMU- Pol·len Edicions,
que recull recerques actuals de socis i
sòcies de l'entitat.

Etnografia dels Espais Públics
Antropologia i Significats del Treball
Discapacitat i Antropologia
Religió, Ritual i Poder
Antropologia i Arquitectura

TREBALLEM PER
L'ANTROPOLOGIA DEL DEMÀ

debat, recerca, crítica,
compromís, publicacions

Antropologia Jurídica
Etnomusicologia
IVAC. Antropologia, Imatge i Cultura Visual
Perifèries Urbanes
Socioantropologia dels mons
contemporanis (ERAPI)
Darrers números publicats

QUÈ T'OFERIM
Un lloc de reunió per treballar, discutir i
investigar.

INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA
Carrer Casp 43, baixos
Barcelona 08010
931713770
secretaria@antropologia.cat

La possibilitat de constituir grups de treball
o incorporar-se a d’altres ja formats.
Informació actualitzada d’activitats, beques,
notícies, CFP, ofertes laborals, a través de
la llista de distribució [ICAinfo].

Espais per a l'organització d'activitats.
Descompte en els Congressos
d’Antropologia (ASAEE, AIBR, COCA)
Descompte del 15% en les publicacions
de Pol·len Edicions
Carnet Recercat (IRMU) amb avantatges
en diferents àmbits, principalment vinculats
al món de la cultura.

QUOTES 2020 (anual)
75€ Quota general
50€ Quota jubilats/des
35€ Quota estudiant i/o aturats/des

Vols associar-te?
Entra a la nostra web

www. antropol ogi a. cat
i omple el formulari d’inscripció.

www.antropologia.cat

Possibilitat de presentar projectes per
subvencionar recerques, activitats i
publicacions, mitjançant convocatòries
públiques o privades.

