Simposi Internacional

L’ager Tarraconensis.
Paisatge, poblament, cultura material i història
Tarragona, 27 i 28 d’octubre de 2010

Organitzat per:

Amb el suport de:

27 d'octubre de 2010

13.00-13.30
Inauguració oficial del Simposi ager Tarraconensis

Sala d'Actes de la Diputació de Tarragona
(Passeig de Sant Antoni, 100 Tarragona)

13.30-14.00
Presentació pública dels volums del Projecte ager Tarraconensis

9.00-9.30
Recepció i lliurament de la documentació

14.00-16.00
Dinar

9.30-9.40
Missatge de benvinguda

2. Epigrafia

1. Estudis sobre el paisatge

Sala d'Actes de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
(Pça Rovellat, s/n 43003 Tarragona)

9.40-10.00
“Assetti centuriati romani. Problemi di metodo a partire dai casi della
Venetia et Histria” Maria Teresa Lachin, Guido Rosada (Università di Padova)
10.00-10.20
“Breu història de la recerca arqueològica al territori de Tàrraco (fins
a l'any 1975)” Jaume Massó (Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca)
10.20-10.40
“Anàlisi de dinàmiques d'ocupació ibero-romanes al nord-est de la
Península Ibèrica a partir de l'arqueologia del paisatge” Hèctor A.
Orengo (ICAC), Rosa M. Albiach (Museu de Prehistòria de València), Josep
Maria Palet (ICAC), Ana Ejarque (ICAC), Adrià Pitarch (Secció d'Arqueologia
del Col·legi de Filosofia i Lletres de València)
10.40-11.00
Pausa cafè
11.00-11.20
“Centuriació, modelatge i transformació del paisatge a l'ager
Tarraconensis: resultats d'un programa de recerca integrat” Josep
Maria Palet, Hèctor A. Orengo (ICAC), Santiago Riera (Universitat de Barcelona)

16.00-16.20
"Les documents épigraphiques peuvent-ils servir à la connaissance
des grands propriétaires?: le cas de l'Aquitaine méridionale" Georges
Fabre (Université de Pau)
16.20-16.40
“Propietaris de vil·les de l'ager Tarraconensis (a la dreta del Francolí)
s. I-III. Proposta per un catàleg” Diana Gorostidi, Jordi López, Marta
Prevosti, Ignasi Fiz (ICAC)
16.40-17.00
“Tàrraco, omphalos del món grecoromà” Isaías Arrayás (Universitat
Autònoma de Barcelona)
17.00-17.20
“Análisis del contenido jurídico procesal de un documento epigráfico
de la Tarraconensis: CIL II 4125” M. Carmen Gómez (Universitat Rovira i
Virgili)
17.20-17.40
“Para una nueva lectura e interpretación de Alföldy, RIT 668” Ricardo
Hernández, Jaime Siles (Universitat de València)

11.20-11.40
“Rural sites and geophysical survey in the ager Tarraconensis” Kriss
Strutt (Southampton University), Cèsar Carreras, Paula Brito (UOC), Pau de
Soto (ICAC)

17.40-18.00
Pausa cafè

11.40-12.00
“De l'ager Tarraconensis a la marca extrema d'Al-Àndalus. Algunes
reflexions entorn al (des)poblament del camp de Tarragona entre
l'antiguitat tardana i la conquesta feudal” Joan Menchon (Ajuntament
de Tarragona)

18.00-18.20
“Importació i producció de ceràmica a les vil·les romanes de Darró
(Vilanova i la Geltrú) i el Castell (Cubelles), segles I aC-VII dC” Albert
López Mullor, Xavier Fierro, Àlvar Caixal (Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona)

12.00-12.20
“Apunts sobre la utilització dels topònims medievals per al coneixement
del món antic: el cas del Camp de Tarragona” Ramon Marrugat

18.20-18.40
“Què diu la mida dels animals? Osteometria dels macromamífers de
la Tarraconensis entre l'edat del ferro i l'època imperial” Sílvia
Valenzuela-Lamas (Universitat de Barcelona), Núria Padrós (ICAC)

12.20-13.00
Debat del primer bloc temàtic

3. Aspectes de cultura material

18.40-19.30
Debat del segon i tercer blocs temàtics

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms
Adreça

L’import de la inscripció haurà de ser abonat mitjançant un ingrés bancari a
favor de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, indicant que es tracta de la
inscripció al Simposi Ager Tarraconensis (codi 42.11), al compte corrent de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona: La Caixa 2100 3011 36 2200360230
Cal fer arribar a la secretaria de l’institut, bé per fax (977224401) o per correu
electrònic (info@icac.net), el resguard del pagament juntament amb la butlleta
d’inscripció degudament enplenada i signada.

Codi postal
Població

País

Telèfon

Fax

Tarragona,

de

de 2010

Adreça electrònica

Signatura

DNI/Num. de passaport/NIF

Lloc: dimecres 27 matí- Sala d’Actes de la Diputació de Tarragona (Passeig de
Sant Antoni, 100 43003 Tarragona)

Llicenciat/da en

Any

Universitat
Desitjo inscriure’m al Simposi en la modalitat següent:
1. Matrícula ordinària: 50 euros (Inclou els dinars)
2. Oferta especial (matrícula ordinària + els tres primers volums del projecte
Ager Tarraconensis). 150 euros

La resta de sessions del simposi es faran a la Sala d’Actes de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (Plaça d’en Rovellat, s/n 43003 Tarragona)
Informació i matrícula:
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Plaça d’en Rovellat, s/n – 43003 Tarragona
Telèfon: 977249133 /Fax: 977224401
www.icac.net - info@icac.net
Atès que les places són limitades, l’admissió serà per rigorós ordre d’inscripció.

Dipòsit legal: T-1274-2010

28 d'octubre de 2010
Sala d'Actes de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
(Pça Rovellat, s/n 43003 Tarragona)

4. Estudis sobre jacimients de l'ager Tarraconensis
9.20-9.40
“La vil·la romana de la Canaleta, Vila-seca (Tarragonès)” César Augusto
Pociña (CODEX)
9.40-10.00
“Darreres aportacions en l'estudi de la vil·la romana de la Llosa
(Cambrils, Baix Camp): l'edifici septentrional” Montserrat Garcia, Josep
Francesc Roig (CODEX), Immaculada Teixell (Ajuntament de Tarragona)
10.00-10.20
“La bòbila romana del Vila-sec (Alcover, Alt Camp)” Josep Francesc
Roig (CODEX)
10.20-10.40
“Intervencions arqueològiques al jaciment del Barranc de Sales (La
Selva del Camp, Baix Camp)” Marta Bru (CODEX)
10.40-11.00
Pausa cafè

16.00-16.30
Recepció de l’Ajuntament de Tarragona a la Casa Canals (Granada,
11 Tarragona)

6. Altres territoris
Sala d'Actes de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
(Pça Rovellat, s/n 43003 Tarragona)
16.40- 17.00
El paisatge del suburbium de Gerunda. De la baixa república a
l'antiguitat tardana” Josep M. Nolla, Lluís Palahí (Universitat de Girona)

5. Estudis sobre àrees concretes de l'ager Tarraconensis

17.00-17.20
El poblament tardoantic al sector meridional de la Tarraconensis (sud
de Catalunya i nord del País Valencià). Concomitàncies i diferències”
Ramon Járrega (ICAC)

11.00-11.20
“El poblament pre-romà en el marc de l'ager Tarraconensis: el cas
de les valls fluvials del Francolí i el Gaià” Joan Canela (ICAC)

17.20-17.40
“El ager Cordubensis: Aproximación al territorium de Colonia Patricia
Corduba” Mª del Carmen Rodríguez (Convenio GMU-UCO)

11.20-11.40
“Poblament i comunicacions terrestres i marítimes a la costa oriental
de la Tarraconense (comarca del Garraf, Barcelona) durant l'època
romana” Magí Miret

17.40- 18.00
Pausa cafè

11.40-12.00
“L'ager Tarraconensis i les Muntanyes de Prades. Un espai colonial
mal conegut” Oriol Olesti (Universitat Autònoma de Barcelona)

18.00-18.20
“Romanisation et développement: le cas des cités de Bracara Augusta
(Portugal) et des Arverni (France). Une perspective de longue durée
(IIe s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.)” Frédéric Trément (Université Blaise
Pascal), Helena Carvalho (Universidade do Minho)

12.00-12.20
“Paisatge i poblament a la conca minera del Priorat: medi, hàbitat i
cultura material” Margarida Genera (Servei d'Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya)

18.20-18.40
“Archeologie d’une vallée Méditerranéenne: Le Vidourle. Peuplement
et territoire de l'âge du Fer au Haut-Moyen-âge” Maxime Scrinzi
(Université Paul Valéry)

12.20-12.40
“El poblament en època antiga als termes de la Secuita i Renau” Marc
Dalmau (ICAC)

18.40-19.00
Debat del sisè bloc temàtic

12.40-13.00
“Pràctiques i rituals funeraris a l'ager Tarraconensis (segles I-III dC)”
Judit Ciurana (ICAC)
13.00-14.00
Debat del quart i cinquè blocs temàtics
14.00-16.00
Dinar

19.00-19.30
Conclusions del simposi

