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Línies d'investigació i directors de tesis doctorals 
 
 
 
Arqueologia de la ciutat antiga 
 
Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art i 
investigador sènior de l’ICAC) 
Ricardo Mar, professor titular de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art) 
Eva Subías, professora  agregada de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art) 
Josep Guitart, catedràtic de la UAB (Dept. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana) i investigador adscrit sènior de l’ICAC 
Josep Maria Macias, investigador sènior de l’ICAC 
Amancio Isla, catedràtic de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art) 
 
 
Arqueologia del paisatge, poblament i territori 
 
Josep Maria Palet, investigador sènior de l’ICAC 
José Ignacio Fiz, professor agregat de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art) i 
investigador sènior de l’ICAC 
Marta Prevosti, investigadora sènior de l’ICAC 
Hèctor A. Orengo, professor visitant de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art) 
Esther Rodrigo, professora associada de la UAB (Dept. de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana) i investigadora júnior de l’ICAC 
 
 
Instrumentum domesticum. Materials i comerç en el món antic 
 
Joaquim Pera, professor titular de la UAB (Dept. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana) 
Cèsar Carreras, professor titular de la UAB (Dept. de Ciències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana) 
Ramon Járrega, investigador sènior de l’ICAC 
Josep Anton Remolà, professor  associat de la URV (Dept. d'Història i Història de 
l'Art) i investigador adscrit a l’ICAC 
 
 
Art clàssic i produccions artístiques 
 
Isabel Rodà, catedràtica de la UAB (Dept. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana) i investigadora sènior adscrita de l’ICAC 
Montserrat Claveria, professora titular de la UAB (Dept. d’Art i Musicologia) 
Diana Gorostidi, professora visitant de la URV (Dept. de Filologia Catalana) 
investigadora júnior de l’ICAC 
Antonio Peña, investigador postdoctoral de la UAB (Dept. d’Art i Musicologia) 
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Aqueologia de la protohistòria a la Mediterrània occidental 
 
Carme Belarte, professora d’investigació ICREA adscrita a l’ICAC 
Jordi Diloli, professor  agregat de la URV (Dept. d'Història i Història de l'Art) 
  
 
Ciències de l’antiguitat. Fonts textuals i epigrafia i numismàtica 
 
Joan Gómez Pallarès, investigador sènior de l’ICAC 
Isabel Rodà, catedràtica de la UAB (Dept. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana) i investigadora sènior adscrita a l’ICAC 
Jesús Carruesco, professor agregat de la URV Filologia Grega (Dept. Filologia 
Catalana) i investigador sènior de l’ICAC 
Antoni González Senmartí, professor titular de la URV  Filologia Grega (Dept.Filologia 
Catalana) 
Diana Gorostidi, professora visitant de la URV (Dept. de Filologia Catalana) 
investigadora júnior de l’ICAC 
 
 
 


