El poder en les antigues
societats americanes

Per a més informació:

27 i 29 de juny, 1 i 2 de juliol de 2016

Casa Amèrica
Catalunya
C/ Còrsega, 299, entresòl
08008 Barcelona
Telf: 932 380 661
www.americat.cat
americat@americat.cat

Institut de Cultures Americanes
Antigues
C/ Berlín, 4, 1r, 1a
08014Barcelona
Telf: 932 528 548
www.culturesamericanes.cat
institut@culturesamericanes.cat

Seminari - taller

Després de dues edicions, us presentem el programa de les
III Jornades d’Arqueologia, que versarà sobre el tema del
poder en les cultures americanes antigues.
Us convidem a gaudir-ne amb nosaltres!
Conferències
Dilluns 27 de juny, a les 19.30h
Estrategias y tácticas militares del Imperio mexica
Dr. Marco A. Cervera, Universidad Anáhuac México Sur,
Universidad Nacional Autónoma de México
La cultura mexica, anomenada tradicionalment asteca, va ser
l’artífex d’un imperi caracteritzat entre altres per l’exercici de la
violència i la imposició sobre els enemics. En aquesta conferència
el mexicà Dr. Cervera tractarà el control de la violència com a
exercici i garant del poder de l’estat per sobre del seu poble.
Entrada lliure.
Lloc: Casa Amèrica Catalunya

Dimecres 29 de juny, a les 19.30h
Teotihuacan: del gobierno de la casa, al gobierno de la
ciudad
Dra. Natàlia Moragas, Universitat de Barcelona
Teotihuacan, la “ciutat on els homes esdevenen déus”, va ser la
capital d’un gran estat i el lloc de residència de les seves elits. En
aquesta conferència, però, la Dra. Moragas ens parlarà sobre la
seva experiència en l’excavació de la Ventilla, la zona més popular
del jaciment per estudiar la vida quotidiana en aquesta gran ciutat.
Entrada lliure.
Lloc: Casa Amèrica Catalunya

Divendres 1 de juliol, 11.00h
Nusos com a instrument de poder i control:
els quipus inques
Dra. Ariadna Baulenas i Cristina Badia, ICAA
Els quipus són un lligat de fils amb nusos col·locats en punts
estratègics que van servir als inques per portar un control
administratiu, econòmic i social de l’imperi que els permetés un
exercici efectiu del seu poder. Vine a conèixer-ne les
característiques i aprèn a utilitzar-los en aquest seminari-taller.
Lloc: Casa Amèrica Catalunya
Preu: 3 euros
Inscripcions: institut@culturesamericanes.cat

Projecció documental
Divendres 1 de juliol, 20.00h
El teatro del más allá. Chavín de Huántar
National Geographic, Direcció: José Manuel Novoa
Preu: 3 euros

Lloc: Cinemes Girona (C/ Girona, 175, Barcelona)

Visita Guiada
Dissabte 2 de juliol, 11.00h
Museu Etnològic de Barcelona
Durada: 1h 15 min
Lloc: MEB (Passeig de Santa Madrona, 22)
Preu: 5 euros Inscripcions: 932563484 / museuetnologic@bcn.cat

