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“La ciutat no s’acaba a la muralla”
Carme Belarte parla del paisatge periurbà en la protohistòria i l'antiguitat

Com és, el paisatge periurbà d'aquesta època? Està ocupat per activitats econòmiques: artesania (sobretot activitats
que poden ser molestes a ciutat o que requereixen un curs d’aigua), emmagatzematge (camps de sitges), producció
metal·lúrgica, etc. Producció agrària també? No, perquè és un espai urbanitzat amb estructures diferents de zones
rurals i agrícoles. També hi pot haver santuaris, necròpolis, camins, zones portuàries...

 Llegiu tota l'entrevista

El CIAC 2013, ara al blog
La web i les xarxes socials permeten reviure'l

Acabat el XVIII Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica (CIAC), continuen disponibles a través del blog els vídeos
de les conferències marc, les entrevistes, les fotos i molta més informació. Patrícia Terrado i Adrià Muñoz (foto) han
estat els responsables del blog i les xarxes socials, un dels èxits d’aquesta trobada quinquennal que va tenir lloc a
Mèrida del 13 al 17 de maig.

 Blog del CIAC
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=762%3Ala-ciutat-no-sacaba-on-sacaba-la-muralla&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://ciac2013merida.org/
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Presentació del llibre 'Iberos del Ebro'
L'acte és avui a Alcanyís, amb la presència dels editors

Serà a càrrec del Sr. Jaime Vicente, director del Museu de Terol. Aquest volum, publicat a la col·lecció Documenta de
l'ICAC, recull les intervencions del congrés internacional fet a Alcanyís i Tivissa el 2011.

 Presentació i fitxa de l'obra

Notícies

I Seminari Arqueològic de Ponent: entre romans i ibers (7 de juny)

Presentades les darreres novetats arqueològiques de l'amfiteatre de Tarragona

Curs d'arqueologia de Guissona: inscripcions fins al 7 de juny

Lectura de tesi sobre els marmora de la Toledo romana i tardoantiga (11 de juny)

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=758%3Apresentacio-del-llibre-iberos-del-ebro&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=756%3Ai-seminari-arqueologic-de-ponent-qentre-romans-i-ibersq&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=761%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=744%3Avii-curs-darqueologia-de-guissona-inscripcions-fins-al-7-de-juny&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=763%3Alectura-de-tesi-sobre-els-marmora-de-la-toledo-romana-i-tardoantiga&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=763%3Alectura-de-tesi-sobre-els-marmora-de-la-toledo-romana-i-tardoantiga&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=763%3Alectura-de-tesi-sobre-els-marmora-de-la-toledo-romana-i-tardoantiga&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&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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