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“Tenim noves evidències del temple d’August”
Josep M. Macias (ICAC) parla de l'excavació a la Catedral de Tarragona

"Tot ens porta a pensar que hi havia el temple romà al mig de la plaça, és a dir, sota la catedral. De fet la catedral
aprofita tota l’estètica de la plaça sagrada en el seu urbanisme religiós. No es pot entendre la catedral sense conèixer el
recinte pagà del segle I aC. Aquesta excavació de sols 30 m² ens ajuda a entendre-la."

 Llegiu tota l'entrevista
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http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=335%3Ano-podem-afirmar-que-fos-el-temple-daugust-pero-cada-cop-nestem-mes-segurs&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca


"Althiburos presenta una gran superposició d’estructures
pels 2.000 anys d’ocupació"
M. Carme Belarte (ICREA-ICAC) acaba de tornar d'excavar a Tunísia

A Tunísia hi ha altres projectes de recerca sobre el món númida. Sí, però el nostre és el més extens en el sentit que
vol arribar al coneixement més ampli possible de la societat númida (arquitectura, demografia, economia, agricultura,
etc.). Hi ha feina per treballar-hi tota la vida! L’interès pel món númida és recent. Sí, durant molts anys la recerca
arqueològica a Tunísia es va centrar en el passat romà, i no en les cultures autòctones. Era una recerca feta des de
França i des d’una ideologia determinada: relacionar l’imperialisme romà i el francès, com a forma de justificar l’ocupació
francesa.
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 Resultats de la campanya

“Volem explicar la relació històrica plana-muntanya a través
de la transhumància”
Josep M. Palet i Hèctor Orengo (ICAC) comenten la prospecció a l'Alt Ter

Hi havia transhumància en època romana? És la nostra hipòtesi! La transhumància de llarga distància no està
documentada als Pirineus. La nostra idea és explicar com la transhumància ha relacionat històricament la plana i la
muntanya. I de fet un dels objectius és justament esbrinar si va existir la transhumància en època romana organitzada a
l’extrem nord-est de Catalunya. Realment no s’ha documentat mai? Aquí no. Però a la conca del Fluvià les distàncies
màximes són de 80 km i podria ser que la transhumància es practiqués.

 Llegiu tota l'entrevista

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=334%3Aalthiburos-presenta-una-gran-superposicio-destructures-pels-2000-anys-docupacio&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=333%3Avolem-explicar-la-relacio-historica-plana-muntanya-a-traves-de-la-transhumancia-al-ne-de-catalunya&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca
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L'Institut ja ha convocat les beques del 2010
De col·laboració, de treball de recerca i de mobilitat

Els ajuts s'adrecen a alumnes dels cursos de formació avançada en el camp de l’Arqueologia clàssica. El 4 d'agost
s'acaba el termini per sol·licitar-los.

 Resolució i requisits

Simposi sobre l''ager Tarraconensis', a l'octubre
Reunió internacional a Tarragona sota el títol L’ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura material i
història

Se celebrarà a els dies 27 i 28 d’octubre, organitzat per l’ICAC i l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport d’Acesa, la
Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona. L’objectiu és reunir els 40 millors especialistes d'aquí i de fora en la
dinàmica del poblament de les zones rurals en època romana i de l’ager de la capital de la Hispania Tarraconense. El
programa inclou sis blocs: paisatge, epigrafia, aspectes de cultura material, estudis sobre jacimients de l’ager
Tarraconensis, estudis sobre àrees concretes de l’ager Tarraconensis, i altres territoris. Foto: Grafit sobre una terra
sigil·lada (D. Gorostidi)

 Llegiu-ne més informació

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=329%3Aoberta-la-convocatoria-per-optar-a-les-beques-de-licac&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=331%3Asimposi-internacional-sobre-lager-tarraconensis-el-proper-mes-doctubre&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca
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Propera lectura de tesi a l'Institut
El 14 d'octubre Pau Olmos llegeix una tesi sobre la construcció en el món protohistòric

Estudi dels patrons mètrics arquitectònics i urbanístics del món ibèric (segles V-II aC) se centra en la determinació
dels sistemes de mesures lineals emprats per les comunitats ibèriques centrals i septentrionals, i la seva aplicació en
l'arquitectura i l'urbanisme.

 Síntesi del treball

“El jaciment de Los Bañales encara pot donar molt de si”
L'experiència d'un alumne Erasmus de l'ICAC en una excavació a l'Aragó

Com valores l’oportunitat d’haver excavat a Los Bañales? Molt bé. Per tot, començant per l’organització de
l’excavació com a treball de camp del laboratori. També valoro molt positivament l’alberg, el menjar i els companys. Pel
que fa al jaciment, m’ha impressionat: és el més gran que havia vist mai, i fins i tot s’han fet servir grues per treure terra!
Ja hem excavat molt, però és una part molt petita del total.

 Què s'hi ha excavat? Què se sap de nou d'aquesta ciutat romana?

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3Apropera-tesi-dun-investigador-en-formacio-de-licac&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Alexperiencia-dun-alumne-erasmus-de-licac&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=ca
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D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la
finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició és plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.

Podeu donar-vos de baixa d'aquest butlletí i de la resta de comunicacions electròniques de l'ICAC seguint aquest enllaç.

 Els continguts d'aquest butlletí estan subjectes a una llicència de Reconeixement 3.0 de Creative
Commons, si no s'hi indica el contrari. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació
per generar una obra derivada sense finalitats comercials, sempre que se'n citi el titular dels drets (autor/a, butlletí
Archeonea, Institut Català d’Arqueologia Clàssica) i es distribueixi sota aquesta mateixa llicència. La llicència completa
es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca
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