L'INSTITUT CATALÀ d'ANTROPOLOGIA va

Entre els actes més destacats dels darrers

Les activitats de l'ICA s'orienten en tres grans

néixer l’any 1978 a iniciativa d'un grup

anys l’ICA ha organitzat actes d’homenatge als

direccions:

d'antropòlogues

destacats antropòlegs Claude Lévi-Strauss i

i

antropòlegs

davant

la

necessitat d’obrir noves perspectives i formes

John V. Murra.

RECERCA I CRÍTICA
Mitjançant la formació de grups de treball i

de treball.
Des de l’any 2005, l'ICA forma part del World

d'investigació,

els

L'Institut treballa per difondre la disciplina

Council

projectes

recerca,

antropològica i per crear un espai de discussió,

Integrat

investigació i aprofundiment cien- tífic de la

d'arreu del món, l'objectiu principal del WCAA

de

societat i cultura a Catalunya.

és

rodones, etc.

la

of
per

Anthropological
associacions

divulgació

de

Associations.
d'antropologia

l'antropologia.

La

de

quals

duen

a

terme

l’organització

de

col·loquis i sessions científiques, la presentació
publicacions,

la

realització

de

taules

incorporació de l'ICA comporta una major
Des dels seus inicis molts han estat els

visibilitat de la nostra institució a nivell

FORMACIÓ

seminaris,

internacional.

Mitjançant seminaris, jornades i conferències a

conferències,

col·loquis,

taules

càrrec

rodones i sessions de treball organitzats per

de

prestigiosos

antropòlegs

i

l'ICA amb l'objectiu d'oferir una formació

L'ICA és una de les Antenes de l'Observatori

antropòlogues, tant del país com d'arreu del

continuada de la disciplina. Les temàtiques

per a la recerca etnològica desde l’any 2005.

món.

tractades són amplies i diverses i entre els

Aquesta

professionals estrangers que ens han visitat

reconeixement de la important tasca que l'ICA

DIFUSIÓ

figuren: Pierre Bonte, Jonathan Friedman,

duu a terme en el camp de la investigació

Donar a conèixer els treballs realitzats pels

Maurice

etnogràfica i de l’anàlisi antropològica de

membres

fenòmens socioculturals locals i internacionals,

d’informació relativa a l’antropologia.

així

com a una ja llarga trajectòria de

Les publicacions Quaderns, Quaderns-e i les

Al juliol de 1996, l’ICA va organitzar el 4t

col·laboracions amb l'Inventari del Patrimoni

col·leccions ICA-ICARIA i Breus Clàssics de

Congrés Internacional de l'EASA; i al setembre

Etnològic de Catalunya.

l'Antropologia han permès donar una major

Godelier,

Marvin

Harris,

Claude

Meillassoux, etc.

de 2002, el 9è Congrés d’Antropologia de la
FAAEE.

incorporació

ha

estat

gràcies al

de

l’ICA,

així

com

projecció social a la disciplina.

tota

mena

SERVEIS
L'ICA ofereix a les seves sòcies i socis els
següents serveis:
● Distribució gratuïta de la revista

científica

Quaderns que l'ICA edita periòdicament.
● Un lloc de reunió de grups de professionals
i/o

estudiants

per

treballar,

discutir

i

investigar.
● La possibilitat de constituir grups de treball.
● Informació actualitzada d’activitats, beques,
premis, subvencions, call of papers, ofertes
laborals, relacionats amb l'antropologia

i

altres ciències socials.
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