Recerca

Generem coneixement

A l’ICAC estudiem l’antiguitat a la Mediterrània des de la protohistòria fins al món
tardoantic, una franja històrica que analitzem des de la perspectiva de l’arqueologia de la ciutat antiga, l’arqueologia del paisatge, els materials i el comerç en el
món antic, i les produccions artístiques.
També treballem en programes transversals relacionats amb disciplines auxiliars
com l’arqueometria, l’epigrafia, l’arqueologia ambiental i les tecnologies de la informació.
Els nostres investigadors, propis i adscrits, es reparteixen en vuit equips.

Arqueologia del Paisatge (GIAP)
Estudiem les interaccions de la
societat amb l’entorn i la formació de paisatges culturals.

Poblament i territori en època romana
Analitzem l’articulació de la ciutat romana, des de l’arqueologia urbana, el poblament rural i
el paisatge.

Recerca
Seminari de Topografia antiga (SETOPANT)
Investiguem la complexitat de
la ciutat i de l’arquitectura en el
món antic fixant-nos en casos com
Roma i Cusco.

Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA)
Estudiem l’explotació, el comerç i
la indústria dels materials lapidis a
l’antiguitat de manera interdisciplinària, des de la geologia fins a la
història de l’art.

Alimentació, economia i comerç al món antic (AECMA)
Ens centrem en l’estudi de la producció i el comerç a la Mediterrània occidental a partir de l’anàlisi
dels materials ceràmics i en especial de les àmfores hispàniques.

Recerca
Arqueologia Protohistòrica
Aprofundim en les societats complexes de la protohistòria de la
Mediterrània occidental a través
de projectes en el món ibèric septentrional, la Gàl·lia mediterrània i
el nord d’Àfrica.

Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana
Ens centrem en l’estudi global dels
processos de transformació de la
societat romana i la incidència de
l’extensió del cristianisme.

Mediterrània oriental grecoromana
Ens interessem per l’organització
de l’espai i la seva simbologia en
la Mediterrània oriental d’època
grecoromana, sobretot en l’àmbit
cultural hel·lènic, Grècia i l’Egipte
postfaraònic.

Suport a la recerca
Centre de documentació i biblioteca
Posem a disposició de la recerca un fons de més de 100.000 ítems, dividits en tres
grans àrees: bibliogràfica, arxivística i audiovisual. El fons inclou les col·leccions de
dos arqueòlegs eminents: Pere de Palol i Gustav A. Gamer.

Unitat de Documentació Gràfica
Oferim un servei de documentació gràfica, entesa com la representació i interpretació del fet arqueològic del patrimoni històric. També innovem en el camp metodològic i instrumental.

Unitat d’Estudis Arqueomètrics
Des d’aquesta Unitatportem a terme projectes i estudis aplicant tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (pedres ornamentals, materials de construcció i ceràmiques).

Publicacions
Donem a conèixer la tasca investigadora, pròpia i aliena, en el camp de l’arqueologia clàssica a través de tres col·leccions científiques editades amb el màxim rigor:
Documenta, Hic et Nunc i Trama. L’ICAC també coedita i col·labora en llibres d’altres
entitats.

Formació

Els arqueòlegs de demà

L’ICAC forma futurs professionals
del seu àmbit gràcies a un programa
conjunt amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que consta d’un màster i
un doctorat.
A l’Institut oferim un programa de
beques a estudiants de màster i un
altre de contractes per fer la tesi
doctoral. També participem en les
convocatòries nacionals i internacionals per a doctorands. D’altra banda, organitzem cursos i activitats per
a professors i joves amb vocació per
l’antiguitat.

Difusió
Des de L’ICAC compartim i difonem coneixement en l’entorn científic amb reunions científiques, seminaris internacionals, conferències i publicacions. Fem
igualment una tasca de disseminació a
través d’un butlletí mensual, un programa de ràdio, exposicions, programes
escolars, etc.
Entre les diverses actuacions que fem
per transferir coneixement a la societat,
destaquen el projecte de recuperació i
posada en valor del patrimoni arqueològic Mons Observans (Montmeló i Montornès del Vallès) i la participació continuada al festival romà Tarraco Viva.

Connexió amb la societat

Investigadors en arqueologia
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb seu a Tarragona, és un centre
de recerca públic en arqueologia clàssica creat per la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili (URV) l’any 2000, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya.

L’ICAC té com a finalitat
la recerca, la formació
avançada i la difusió de
la civilització i cultura
clàssiques.
És un institut universitari
de recerca adscrit a la
Universitat Rovira i Virgili.
Té un Consell Científic
Assessor internacional.
Forma part del programa
SUMA “R3- Paleoecologia,
Arqueologia i Patrimoni
Cultural”, amb l’Institut
Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social
(IPHES) i l’Institut Català
de Recerca del Patrimoni
Cultural (ICRPC).

Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona
Telèfon: 977 24 91 33
Fax: 977 22 44 01
info@icac.cat
www.icac.cat
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