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Tàrraco Viva, un cop més amb la participació de l'ICAC
El festival romà de Tarragona té lloc del 16 al 26 de maig

En aquesta quinzena edició, l'ICAC organitza el VI Cicle de documentals arqueològics, un seminari sobre les
intervencions arqueològiques recents a l'amfiteatre de Tarragona (foto) i un cicle de cinema arqueològic per a joves,
entre altres activitats.

 Seminari sobre l'amfiteatre de Tarragona

 Totes les activitats

Tot a punt a Mèrida per al congrés de l'AIAC
Coorganitzat per l'ICAC, és del 13 al 17 de maig

Falten pocs dies per al XVIII Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica. Una quinzena d'investigadors de l’ICAC hi
presentaran comunicacions, ponències i pósters. Vegeu el programa definitiu a la web. Foto: Aqüeducte de Los Milagros,
a Mèrida (Consorcio Ciudad Monumental de Mérida).

 Programa 

 Web del congrés 

 Blog del congrés
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=735%3Alicac-coorganitza-una-activitat-a-lamfiteatre-en-el-festival-tarraco-viva&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=748%3Alicac-al-festival-tarraco-viva-totes-les-activitats&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://aiac2013merida-mnar-icac.net/
http://aiac2013merida-mnar-icac.net/images/stories/zona_descargas/Programa_CIAC-2013.pdf
http://aiac2013merida-mnar-icac.net/
http://ciac2013merida.org/
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“Part de la cultura clàssica també és cultura cristiana”
Parlem amb Josep M. Macias i Andreu Muñoz, editors del llibre 'Tarraco christiana ciuitas'

Com definiríeu el llibre? És un estat de la qüestió de la història i l’arqueologia paleocristianes a Tarragona. Volem que
sigui una eina per conèixer més un període de fortes transformacions, necessari per entendre els segles posteriors a
Tarragona i Europa. Aquesta amplitud és un actiu del llibre. Sí, el llibre parteix d’una concepció transversal. Els
coneixements teològics, litúrgics, d’exegesi i hermenèutica bíblica, de pedagogia, art... han d’ajudar a entendre els
processos de la història i l’arqueologia cristiana de la ciutat.

 Llegiu tota l'entrevista

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=727%3Apresentacio-del-llibre-tarraco-christiana-ciutas-el-4-dabril&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&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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