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 antropòlogues davant la
necessitat d’obrir noves perspectives i formes
de treball.

GRUPS DE TREBALL DE L'ICA

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 l'Asociación de Antropología del
Estado Español (ASAEE) i del World Council of
Anthropological
Associations
(WCAA).
És
membre de la Xarxa de l’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI) del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i com a centre d'estudis, participa
en el projecte de l'Institut Ramon Muntaner,
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de
Parla Catalana.
També col·labora amb el Museu Etnològic i
de Cultures del Món (MUEC) i amb
l'Associació Catalana de Professionals de
l'Antropologia (ACPA).

TREBALLEM PER
L'ANTROPOLOGIA DEL DEMÀ

www.antropologia.cat

La seu de l’ICA és un lloc de reunió de grups de
professionals i/o estudiants per treballar,
discutir i investigar.
Els grups de treball de l'ICA estan formats per
socis
i
sòcies
que
compten
amb
la
infraestructura i suport de la institució per
difondre els seus projectes i treballs.

DIVULGACIÓ
Porta a terme activitats al llarg de l'any amb
l'objectiu de visibilitzar l'antropologia, com
taules rodones, seminaris, presentacions de
llibres, etc.
Organitza la Setmana de l'Antropologia, amb
un programa d'activitats d'accés obert i
gratuït, per
apropar l'antropologia a la
societat.
Participa en l'organització del Congrés Català
d'Antropologia (CoCA).

Actualment, hi ha 20 grups en funcionament.

PUBLICACIONS
QuAderns de l'ICA: revista en línia i d'accés
obert de comunicació i debat científic, adreçada
als antropòlegs i les antropòlogues socials.
El seu objectiu és crear un espai de discussió
àgil i dinàmic sobre temes d’interès en l’àmbit
de l’antropologia.
Col·lecció ICA- IRMU- Pol·len Edicions:
monografies a partir de recerques actuals de
membres de l'entitat.

RECERQUES ICA
Els membres de l'ICA poden presentar les
seves recerques en el marc de l'entitat,
mitjançant
convocatòries
públiques
de
subvencions i ajuts.

debat, recerca, crítica,
compromís, publicacions

QUÈ T'OFERIM?
Un lloc de reunió per treballar, discutir i
investigar.
La possibilitat de constituir grups de
treball o
incorporar-se a d’altres ja
formats.
Informació setmanal d’activitats, beques,
notícies, CFP, ofertes laborals, a través
de la llista de distribució [ICAinfo].
Possibilitat de presentar projectes per
subvencionar recerques, activitats i
publicacions, mitjançant convocatòries
públiques.
l'organització
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Cessió d'espais per a
d'activitats i/o reunions.

Descompte
en
els
Congressos
d’Antropologia (ASAEE, AIBR, CoCA).
Descompte del 15% en les publicacions
de Pol·len Edicions.
Promoció 2x1 entrada Museu Etnològic i
de Cultures del Món.
Carnet Recercat (IRMU) amb avantatges
en diferents àmbits, principalment
vinculats al món de la cultura.

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

VOLS ASSOCIAR-TE?
Entra a la nostra web

www.antropologia.cat
i omple el formulari d’inscripció

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

