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“La ciutat té uns bons fonaments si està ben ancorada al cel”
Pedro Azara i Gregorio Luri parlen del llibre 'Arquitectures celestials'

De què va el llibre? És una exploració d’un imaginari essencial. Si hi ha una vida més enllà, com s’hi viu materialment?
Com està urbanitzat el cel? Cada cultura se l’imagina diferent? Exacte, no hi ha un únic imaginari celestial, i sí un únic
imaginari infernal. L’inframón sempre és imaginat com un lloc salvatge, fred, fosc, d’abandonament de la natura a si
mateixa, sense obres humanes. L’antítesi del cel, edificat per l’home? Sí, el cel és una ciutat domesticada.

 Aquesta última novetat editorial de l'ICAC es presenta el 9 d'octubre a CCCB

Inauguració del parc arqueològic de Can Tacó
És la culminació de l'estudi i posada en valor d'aquest assentament romà del Vallès

Situat entre Montmeló i Montornès del Vallès (Vallès Oriental), s'inaugurarà el dissabte 27 d'octubre amb el nom de
Mons observans. Assentament romà Can Tacó-Turó d'en Roina. La creació del parc ha comptat des del principi amb
el suport i la tutela científica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

 Un referent de la primera romanització
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=645%3Aqarquitecturesq&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=647%3Ainauguracio-parc-arqueologic-i-de-natura-de-can-taco&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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I Seminari Amphorae ex Hispania
Hi participen experts internacionals el 7 i 8 de novembre

La trobada, que es farà a l'ICAC, tractarà de la producció i la comercializació d'àmfores romanes produïdes a Hispània
del segle III aC al segle VII dC. La inscripció és gratuïta.

 Vegeu el programa

 Laboratori Amphorae ex Hispania

Distinció a la directora de l'ICAC, la Dra. Isabel Rodà
Ha rebut el premi Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita del MNAR

La Dra. Isabel Rodà ha estat guardonada a Mèrida el 17 de setembre amb el premi Genio Protector de la Colonia
Augusta Emérita per la tasca duta a terme en relació al coneixement i la conservació del patrimoni arqueològic de Mèrida.
Foto: parlament de la Dra. Rodà en recollir el premi (MNAR).

 Què n'ha dit la premsa?

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=639%3Air-seminari-internacional-amphorae-ex-hispania-al-novembre-a-licac&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://amphorae.icac.cat/
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=649%3Apremien-la-directora-de-licac-al-museu-nacional-dart-roma-de-merida&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;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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