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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL DEL RESPONSABLE DE L’INSTITUT 

CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA1 

 

 

Dades d’identificació 

 

Nom i cognoms        

Josep Maria Palet Martínez    

 

Càrrec  

Director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció  

Institució CERCA. Generalitat de Catalunya 

 

ORCID: 0000-0003-0166-8160 

 

 

Perfil professional 

 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)  

 

Llicenciat en Història (Prehistòria, Història antiga i Arqueologia) per la Universitat de 

Barcelona (1988). 

Llicenciat amb Grau en Història (Arqueologia clàssica) per la Universitat de Barcelona 

(1991). 

Doctor en Història per la Universitat de Barcelona (1994).  

 

 

Trajectòria professional 

 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

 

Investigador predoctoral a la Universitat de Barcelona (1990-1993). 

Investigador postdoctoral a la Université de Provence-CNRS UMR 6573-Centre Camille 

Jullian (França) (1996-1997). 

Professor col·laborador dels estudis d’Humanitats a la Universi tat Oberta de Catalunya 

(1997-2019).  

Investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2002). 

Professor associat d’Arqueologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2004). 

Assessor científic i investigador de l’ICAC (des de 2003). 

Investigador Ramon y Cajal a l’ICAC (2004-2008). 

Professor visitant del Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i 

Virgili (des de 2005). 

Professor convidat a la Université de Toulouse II-CNRS Maison de la Recherche 

(França) (2008). 

Investigador sènior R4 de l’ICAC (des de 2009). 
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Subdirector de l’ICAC (2014-2018). 

Director e. f. de l’ICAC (2018-2019). 

Director de l’ICAC (des de 2020). 

 

 

Informació addicional 

 

Altra informació rellevant 

 

Coordinador del màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC) (2006-2018).  

Membre de la comissió acadèmica del programa de doctorat en Arqueologia Clàssica  

(URV-ICAC-UAB) (des de 2006). 

Professor del màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC) (des de 2006). 

Avaluador de l’Agencia Estatal de Investigación (Area 6: PHA) del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades (des de 2008).  

Director del Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP) de l’ICAC (des de 

2009). 

Membre del Consell Científic de la revista Sagvntvm (des de 2018). 

Membre del Consell Científic de la revista Pyrenae: Journal of Western Mediterranean 

Prehistory and Antiquity (des de 2018). 

Membre del Consell Científic de la revista Empúries (des de 2018). 

Membre del Consell Científic de la revista Atlante tematico di topografia antica (ATTA), 

l'Erma di Bretschneider (des de 2019). 

 

 

Localitat i data 

 

Tarragona, 1 de setembre de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi 
professional.  

http://www.icac.cat/

