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VII Reunió d’ Arqueologia Cristiana Hispànica

“El cristianisme en l'Antiguitat Tardana. Noves perspectives”
Tarragona, 21/22/23/24 de novembre de 2018

L’any 1967 es va celebrar a Vitoria per iniciativa del Prof. Pere de Palol, llavors catedràtic
d'Arqueologia a la Universitat de Valladolid, la “Primera Reunión Nacional de Arqueología
Paleocristiana”. Aquella trobada va tenir com a fi preparar el “VIII Congreso Internacional de
Arqueología Cristiana” que es celebraria dos anys després a Barcelona. Seguiria una “Segona
Reunió...” celebrada a Montserrat (novembre de 1978). La tercera va passar ja a denominar-se
“Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica”, celebrant-se a Maó (novembre de 1988). El títol
seria mantingut en les següents reunions, la quarta celebrada a Lisboa (setembre de 1992), la
cinquena a Cartagena (abril de 1998) i la sisena celebrada a València (maig del 2003).

Han passat ja quinze anys des d'aquesta darrera reunió i són moltes les novetats en tots els
ordres de la recerca, també a Tarragona. Creiem que ha arribat el moment de valorar,
interpretar i donar a conèixer de nou la importància excepcional dels testimoniatges
arqueològics d'aquella Tarraco christiana que va ser centre del govern provincial romà i més
tard ciutat i seca visigoda, lloc de pelegrinatge a la tomba dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i
Eulogi, nomenada seu d'un bisbat metropolità i per tot això progressivament convertida en
una gran civitas ecclesiastica, escenari del concili provincial de l'any 516.

Des de l'any 2012 les diferents institucions implicades en la tutela i la recerca arqueològica del
patrimoni monumental romà de Tarragona, amb el patrocini de la Fundació Privada Mútua
Catalana, realitzen les reunions Tarraco Biennal. Ara, d'acord amb la secció històricoarqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i la càtedra d'Arqueologia Cristiana de la
Universitat de Barcelona, s'ha decidit organitzar conjuntament a la nostra ciutat la VII Reunió
d'Arqueologia Cristiana Hispànica fent-la coincidir amb el IV Congrés Internacional

d'Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal. Us convidem a participar amb la intenció de
conèixer, debatre i divulgar les novetats de les vostres recerques a les diferents àrees de la
Península Ibèrica.

Estructura del congrés i participació
Després d’una primera conferència inaugural, totes les aportacions tindran el mateix caràcter
de conferències i un temps de presentació de vint minuts de durada. Les propostes s’han
d’enviar per mail al coordinador i al secretari del Congrés (joaquin.ruizdearbulo@urv.cat;
jlopez@icac.cat) abans del dia 28 de febrer de 2018. Inclouran: títol, autors amb la seva
institució de referència, dades de contacte i el resum del treball amb una extensió màxima de
3.000 caràcters (amb espais).

La comissió científica decidirà la seva acceptació abans del 30 de març i comunicarà l'ordre de
les sessions. Si resulta convenient, la reunió s'organitzarà de forma paral·lela en diferents sales
contigües.

Les propostes de pòster s’han d’enviar al coordinador i al secretari del Congrés
(joaquin.ruizdearbulo@urv.cat; jlopez@icac.cat) abans del dia 28 de febrer de 2018. Seran
avaluades pels membres del Comitè Científic del Congrés, que resoldran les admeses i excloses
abans del 30 de març. Les propostes de pòster consistiran en el resum del treball amb una
extensió màxima de 2.000 caràcters (amb espais) i inclouran: títol, autors amb la seva
institució de referència i resum.

Els pòsters s’exposaran a la seu del Congrés. Per a la seva confecció, caldrà seguir les normes
següents:
-Dimensions: format DIN-A1. Orientació: vertical.
-Font: Times New Roman.
-En la part superior central del pòster haurà de figurar la següent informació: títol del pòster,
autor i institució de procedència.
-En la cantonada superior esquerra haurà de figurar la referència a la reunió.
-Els comunicants podran portar personalment el pòster a la reunió o bé podran enviar-lo per
correu postal abans del dia 15 de novembre a la secretaria general.

Publicació
Les Actes de la Reunió, sotmeses a peer review, seran publicades al novembre del 2019, cosa
que precisarà dels autors un lliurament de textos definitius el mes de gener del 2019. Les actes
del Congrés es publicaran digitalment amb accés obert i, si el pressupost ho permet, també en
paper. Les llengües acceptades són les següents: català, castellà, francès, italià, portuguès,
anglès i alemany.

Matrícula
La preinscripció al congres s’efectuarà a la pàgina web http://www.tarracobiennal.com (a
partir del dia 1 de març). El preu de la inscripció serà de 30€. El preu de la inscripció reduïda
serà de 10 €. La inscripció reduïda serà aplicable a estudiants, aturats i jubilats que ho acreditin
mitjançant un document (carnet d'estudiant, de jubilat o inscripció a l'INEM). El pagament
s’efectuarà in situ.

Lloc de celebració:
Sala d'Actes del Campus Catalunya. URV. Av. Catalunya, 35. Tarragona
Dates. 21/22/23/24 de novembre de 2018

Comitè científic:

Coordinador: Joaquín Ruiz de Arbulo, Universitat Rovira i Virgili
Secretari: Jordi López, Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Maria Adserias, Generalitat de Catalunya
Lluis Balart, Ajuntament de Tarragona
Francesc Barriach, Reial Societat Arqueològica Tarraconense
Julia Beltrán de Heredia, Ateneu Universitari Sant Pacià
Mònica Borrell, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Joan Gómez Pallarès, Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Josep Guitart, Institut d’Estudis Catalans
Josep Maria Gurt, Universitat de Barcelona
Joan Menchon, Ajuntament de Tarragona
Maite Miró, Generalitat de Catalunya
Andreu Muñoz, Museu Bíblic, Arquebisbat de Tarragona
Isabel Rodà, Universitat Autònoma de Barcelona
Amb la col·laboració de:

MINECO. Proyecto HAR 2015-64386 (Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Córdoba,
Universidad de Murcia, Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC)
Amb el patrocini de:

Fundació Privada Mutua Catalana, Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona,
Port de Tarragona, FIATC Seguros, REPSOL

Secretaria General
ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
Pl. d’en Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Secretari: Jordi López Vilar
977 249133 (ext. 225) / jlopez@icac.cat

