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Joan Gómez Pallarès, nou director de l’ICAC
Catedràtic de la UAB, substitueix la Dra. Rodà

El Consell de Direcció de l’ICAC ha nomenat com a nou director del centre el professor Joan Gómez Pallarès, doctor en
Filologia clàssica i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 2002.

 Trajectòria professional

Excavacions de l’Institut aquest estiu
Continua l'activitat arqueològica

Durant els mesos d’estiu els investigadors de l’ICAC treballen en campanyes arqueològiques a Grècia (Creta), Itàlia
(Piazza Armerina, Vil·la Adriana i Cosa), Turquia (Efes), Tunísia (Althiburos), a l’Horta de València i a Catalunya: a Coma
de Vaca, Sebes, el Castellot de la Roca Roja, Puigpelat, Guissona, Can Tacó, el Puig Castellar, el Mèdol (foto), Nulles i
la Cerdanya. A partir del setembre us informarem dels resultats que donin.
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"Hem trobat restes de possibles rituals a Can Tacó”
Esther Rodrigo parla de les últimes troballes al jaciment vallesà

Heu tingut una sorpresa. Sí, ens pensàvem que sota el nivell de circulació apareixeria la roca i la trinxera de
fonamentació, que ha sortit, però també han sortit, picats a la roca, tres forats, dues cubetes i una fossa petita. Buits?
No! A un dels forats hi hem trobat una petxina grossa i una moneda ibèrica de la seca Laiesken, i a les cubetes una
mena de codolets de riu que semblen fitxes, una petxina petita i dues fusaioles.

 Llegiu tota l'entrevista

 Dos premis per a l'adequació arquitectònica del recinte

“Hem fet una síntesi i posada al dia de la recerca en món
ibèric a l’Ebre”
M. Carme Belarte és editora del llibre 'Iberos del Ebro'

Quines novetats dóna el llibre? Moltes, perquè s’ha excavat molt des del 2001, any del primer congrés sobre ibers del
Ebre. Aleshores es va parlar de jaciments concrets, però ara ja podíem fer un esforç de síntesi amb una posada al dia de
tot el que s’ha investigat. Síntesi en quina direcció? Per àrees (del Baix Aragó al Montsià), per temes (per exemple,
món funerari i hàbitat) i per períodes (del primer ferro, abans de la iberització, a la romanització).

 Entrevista sencera

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=782%3Ahem-trobat-restes-de-possibles-rituals-als-fonaments-de-can-taco&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=778%3Amons-observans-premi-a-la-biennal-espanyola-darquietectura-i-urbanisme-&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=784%3Ahem-fet-una-sintesi-i-posada-al-dia-de-la-recerca-en-mon-iberic-a-lebre&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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Notícies

Guissona, finalista dels premis AADIPA d’intervenció arquitectònica en el patrimoni

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=773%3Ael-parc-arqueologic-de-guissona-finalista-als-premis-aadip&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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