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Primer biobanc del món amb ADN antic
L'ICAC n'ha seleccionat les mostres, procedents dels habitants de Tàrraco

El juny es va presentar a l'IDIBAPS el biobanc, que està a disposició de la comunitat científica. El Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona també hi ha col·laborat. Foto: IDIBAPS.

 El projecte Medigene

“Tenim un nou assentament ramader d’alçada del Neolític”
Treball recent del GIAP al Pirineu

Aquest estiu l'ICAC també ha excavat a la Secuita, Mont-roig del Camp, Nulles, Tamarit de Llitera, Guissona i Llívia,
entre altres municipis.

 Entrevista sencera

Butlletí de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

Juliol-agost del 2015 - Número 49

http://www.icac.cat/portada/4-tauler-anuncis/1108-presentat-el-primer-biobanc-del-mon-amb-adn-antic-de-mostres-humanes
http://www.icac.cat/portada/4-tauler-anuncis/1117-trobada-una-fortificacio-romana-del-segle-ii-ac-a-la-secuita
http://www.icac.cat/portada/3-segon-destacat-noticies/1115-l-icac-documenta-un-possible-santuari-protohistoric-a-mont-roig-del-camp
http://www.icac.cat/portada/3-segon-destacat-noticies/1114-noves-troballes-al-jaciment-iberic-de-nulles
http://www.icac.cat/portada/3-segon-destacat-noticies/1116-noves-estructures-testimonien-la-llarga-ocupacio-de-la-llitera
http://www.icac.cat/portada/4-tauler-anuncis/1118-tenim-un-nou-gran-assentament-ramader-d-alcada-del-neolitic
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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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