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“Necessitem més reconeixement de la feina que fem i fer-la
millor”
Joan Gómez Pallarès, director de l'ICAC

El Dr. Gómez Pallarès parla del present i dels reptes de futur de l'ICAC, ara que comença el seu mandat i que l'Institut ha
fet 10 anys.

 Entrevista

“Puig Ciutat és un camp de proves per fer més eficient
l’arqueologia”
Carles Padrós, codirector de l'excavació

Aquest estiu s'ha treballat per quarta vegada en aquest jaciment romà d'Oristà (Osona) i s'hi han trobat noves evidències
que va ser destruït en un assalt armat al segle I aC, segurament en la campanya de Juli Cèsar contra Pompeu Magne. 

 Una excavació innovadora
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=811%3Anecessitem-mes-reconeixement-de-la-feina-que-fa-licac-i-fer-la-millor-&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=807%3Apuig-ciutat-es-un-camp-de-proves-de-noves-tecnologies-per-fer-mes-eficient-larqueologia&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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"Bojos per l'arqueologia!"
Curs gratuït per a alumnes de batxillerat

Formació de 18 sessions durant el 2014 per fomentar la vocació per l’arqueologia i la conservació i preservació del
patrimoni entre alumnes de 1r de batxillerat. Organitzat per l'IPHES, l'ICRPC i l'ICAC. Últim dia per inscriure-s'hi: 30
d'octubre.

 Tota la informació

“Sebes indica com hauria pogut ser l'evolució de
l’arquitectura ibèrica”
La campanya 2013, vista per dos joves arqueòlegs

La doctoranda Núria Otero i l'alumne del Màster en Arqueologia clàssica David Camuña han col·laborat en els treballs
arqueològics en aquest jaciment de Flix (Ribera d'Ebre) ocupat des del segle VIII aC.

 Què s'hi ha trobat?

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=801%3Acomenca-bojos-per-larqueologia-per-a-alumnes-de-batxillerat&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=815%3Anuria-otero-i-david-camuna&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca


Notícies

Lectura de tesi d'Arnau Garcia sobre els paisatges culturals del Montseny el 29 d'octubre

 “Aprenent del passat”, curs per a professors de secundària i batxillerat del 7 i 14 de novembre

"Viatge al passat!", nova activitat per a alumnes d'ESO i batxillerat

Presentats dos models 3D del mur del claustre de la Catedral de Tarragona
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L'ICAC, reconegut com a centre formador de professors d’ensenyament no universitari

 

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=816%3Alectura-de-tesi-sobre-els-paisatges-culturals-del-montseny&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=819%3Aqaprenent-del-passatq-curs-per-a-professors-de-secundaria&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=818%3Aviatge-al-passat-nova-activitat-per-a-alumnes-de-secundaria-&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=797%3Apresentats-a-la-catedral-de-tarragona-dos-models-3d-dun-mur-del-claustre-&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=814%3Aicac-el-reconeixement-public-per-a-poder-organitzar-activitats-de-formacio-permanent-adrecades-al-professorat-densenyament-no-universitari&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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