TREBAL
LLS DUTS
S A TERM
ME PER LA
A UEA

Cara
acterització de marrbres i alttres roque
es per detterminar-n
ne la poss
sible
pro
ocedència
a:
- Anà
àlisi de rettrats en ma
arbre del M
Museu de Tortosa
T
(Ta
arragona).
- An
nàlisi d'una
a mostra d'un
d
marbrre procede
ent d'un po
ossible saarcòfag o placa
p
fun
nerària de Mèrida
M
(Ba
adajoz).
- Anà
àlisi de ma
aterials lap
pidis proced
dents del teatre de Màlaga
M
(Mààlaga).
- Anà
àlisi d'uns materials lapidis d'Ità
àlica (Santti Ponce, Sevilla).
S
- Anàlisi de tre
es mostres
s de marbrre del jacim
ment arque
eològic dee Baelo Cla
audia
(Bo
olonia, Cad
dis).
- An
nàlisi de materials
m
la
apidis (ma
armora) prrocedents del parc aarqueològiic de
Carranque (T
Toledo).
- An
nàlisi de materials
m
la
apidis troba
ats al jaciment de La
L Encarnaación (Sev
villa),
Còrdova (Còrrdova) i Ita
alica (Santii Ponce, Se
evilla).
- An
nàlisi d'un conjunt de marbress del temp
ple del carrer de Cllaudio Ma
arcelo
(Cò
òrdova).
- Anà
elleu del segle XIV e
en marbre blanc
b
d'orig
gen indeteerminat.
àlisi d'un re
- Anàlisi d'un conjunt
c
de
e tessel·less del mosa
aic de la vil·la romanna del Rom
meral
(Albesa, la No
oguera).
- An
nàlisi d’un conjunt mostres
m
d e materials lapidis procedentts de Pollentia
(Ma
allorca).
- Anàlisi d’un conjunt
c
de mostres p
procedents del jacime
ent arqueoològic de Cauca
C
(Se
egòvia).
- Anà
àlisi d’un conjunt
c
de mostres p rocedents de Hoyo de
d Manzannares (Lleó
ó).
- Anà
àlisi de dues mostres
s de marbrre procede
ents d’Ovie
edo (Astúriees).
- Anà
àlisi d’un conjunt
c
de tessel·les del mosaic
c de les Trres Gràciess (Barcelon
na).
- An
nàlisis de marbres blancs
b
dell jaciment arqueològ
gic de Maadinat Al-Z
Zahra
(Cò
òrdova).
- Anà
àlisi d’un conjunt
c
de materials llapidis del teatre rom
mà de Cadi s (Cadis).
- Anàlisi d’un conjunt
c
de marbre de
e diversos elements trobats a lla vil·la rom
mana
de La Olmeda (Saldaña
a, Palència
a).

- Anàlisi d’un conjunt
c
de
e tessel·less de materrials lapidis
s trobadess al jaciment de
Can Tacó-Tu
uró d’en Roïna
R
(Mo
ontmeló-Montornès del
d Vallèss) (projecte
e “El
jaciment romà de Can Tacó i el sseu entorn [Montmeló
ó - Montorrnès del Va
allès,
Valllès Oriental]”; dirigit pel Dr. Jossep Guitarrt).
- An
nàlisi de 34 mostres
s de marb re de dive
ersos elem
ments trobaats al jaciment
rom
mà de Torrreparedone
es (Baena,, Còrdova)).
- An
nàlisi d’un conjunt de
d 4 mostrres de fra
agments es
scultòrics procedentts de
Consuegra i Turleque
T
(Toledo).
- Mo
ostreig i anàlisi de 9 mostres
m
de
e peces arq
queològics
s romanes depositad
des al
Mu
useo de Ou
urense-MA
APO (Ouren
nse).
- Mo
ostreig i anàlisi d’una basa roma
ana al baln
neari de Lu
ugo (Lugo)).
- Mo
ostreig i anàlisi de 2 inscripci ons romanes realitz
zades en ggranit a Alcalá
A
d'H
Henares i Villamanta
V
(Madrid).
- Mostreig i anàlisi de
e 3 mostrres escultòriques pertanyentss a l'expo
osició
perrmanent de
el MNAT (T
Tarragona ).
- Esttudi fotogrà
àfic, selecc
ció, mostre
eig i anàlis
si del sectille de la doomus de Av
vinyó
i d
de fragments de marbre proccedents de
d la dom
mus de Saant Honorrat a
Barrcelona en
n els magatzems de M
MUHBA a Zona Fran
nca (Barceelona).
- An
nàlisi d’un
n conjunt de materrials lapidiis del jac
ciment de Los Bañ
ñales,
(Un
ncastillo, Zaragoza)
Z
per
p encàrre
ec del Dr. J. Andreu Pintado (U
UNED).
- Anàlisi de un
n conjunt de mostres de materiials lapidis d’elementts arqueolò
ògics
bats al jaciiment de Baelo
B
Claud
dia (Bolonia, Cadis).
trob
- Anàlisi d’una
a mostra de
e marbre b
blanc d’una
a escultura
a (cariàtidee) dipositada al
Mu
useu d’Histtòria de Ba
arcelona (B
Barcelona)..
- An
nàlisi de 5 mostres de
d materialls lapidis trobats
t
durrant les exxcavacions
s a la
Casa Masferrrer de Vic (Barcelona
a), situada davant el temple rom
mà.
aracteritzacció petrog
grafia i an àlisi per catodolumi
c
iniscencia de 2 mo
ostres
- Ca
pro
ocedents d'un
d
conjun
nt de carre
eus trobats en Les Cluses (Pirinneus Orien
ntals,
Fra
ança).
- Esttudi i anàlissis petrogrràfic i per ccatodoluminiscencia de 1 fragm
ment de ma
arbre
bla
anc de un sarcòfag ornamenta
o
at dipositatt al Museu
u d’Històriaa de Barce
elona
(Ba
arcelona).
- An
nàlisis d’un
n conjunt de marbre
es blancs (retrats) del
d jacimeent arqueo
ològic
d’E
Empúries (S
Sant Martí d’Empúrie
es, Girona)).
- Anà
àlisi d’un conjunt
c
de materials llapidis de Toledo
T
(To
oledo).
- An
nàlisi d’una
a mostra de
d marbre blanc trob
bada a la vil·la
v
romaana dels Munts
M
(Alttafulla, Tarrragona).

- Anàlisi de dues mostres
s del sarcò
òfag d’Itacio, diposita
at a la cateedral de Ov
viedo
(Asstúries). (P
Projecte: Produccion
P
ns Artístiqu
ues i Cièn
ncies de l'A
Antiguitat [codi
200
09 SGR 10
087]; dirigitt per la Dra
a. Rodà)
- An
nàlisi d’un conjunt de mostress de marbre procede
ent del jacciment de Can
Jau
ume (Gran
nollers).
- Anàlisi d’un conjunt
c
de materials lapidis (m
marbres i alltres roquees) diposita
ats al
Mu
useu d’Arqu
ueologia de Catalunyya-MAC (B
Barcelona)..
- Anà
àlisis de marbres
m
bla
ancs del jacciment arq
queològic de
d Sisapo ((Ciudad Re
eal).
- An
nàlisi de marbres
m
bla
ancs de V
Valentia diipositats al
a Centre A
Arqueològiic de
l’Almoina (Va
alència).
- Anàlisi d’una mostra de
el sarcòfag
g de Puebla
anueva dip
positat al M
Museo Nac
cional
Arq
queológico
o-MAN (Ma
adrid).
- Anàlisi de tre
es fragmen
nts de marb
bres blanc
cs i un elem
ment elaboorat en piss
sarra
trob
bats al jaciiment arqu
ueològic de
e Cabrera (Illes Balea
ars).
- Anàlisi d’un conjunt
c
de mostres d
de materia
als lapidis locals (gra nits i calcà
àries)
utilitzades al jaciment
j
de
d Carranq
que (Toledo
o).

Cara
acterització de mortters i estu
ucs per a identificac
ció cronolò
ògica:
- Mo
orters proce
edents de la muralla de Granolllers (Vallè
ès Oriental))
- Mo
orters pro
ocedents de
d la Torrrassa del Moro (Llinars del Vallès, Vallès
V
Oriental)
- Mo
orters proccedents de
el castell de Monclús (Sant Esteve dee Palautord
dera,
Valllès Oriental)
- Mo
orters pro
ocedents del
d jacime
ent de Can Tacó-Tu
uró d’en Roina, din
ns el
pro
ojecte “El ja
aciment ro
omà de Ca
an Tacó i el
e seu ento
orn (Montm
meló-Monto
ornès
del Vallès, Va
allès Orien
ntal)"
- Mo
orters proccedents de
el mosaic de la vil·la
a romana del Romeeral (Albes
sa, la
Noguera)
- Mo
orters proce
edents de l’aqüeductte romà de
e la Pineda
a de Mar (M
Maresme).
- Mo
orters pro
ocedents del
d Seu d
d'Ègara. Església
E
de Sant P
Pere (Terra
assa,
Barrcelona).

Cara
acterització de cerà
àmiques p
per determ
minar-ne la
a possible procedèn
ncia:
- Ma
aterial amfò
òric de Xa
anten (Alem
manya), dins el proje
ecte: "Estuudi del ma
aterial
am
mfòric de Xa
anten (Colonia Ulpia Traiana, Xanten,
X
Ge
ermania Infferior)".
- Ma
aterial ceràmic proced
dent de To
orre Llaude
er (Mataró, Maresmee).
- Ma
aterial cerà
àmic del jaciment
j
a
arqueològic de Can
n Tacó-Tuuró d'en Roina
R
(Mo
ontmeló-M
Montornès del
d Vallès, Vallès Oriental), din
ns el projeccte "El jaciment
rom
mà de Can
n Tacó i el
e seu ento
orn (Montmeló-Monttornès del Vallès, Vallès
V
Oriental)".
- Terrracotes trrobades a les excavvacions de
e la plaça de la Foont (Tarrag
gona,
Tarrragonès).
- Ma
aterials cerràmics (àm
mfores) pro
ocedents de
d diversos
s forns prooductors: Santa
S
Ma
aria de les Freixes (C
Cerdanyola
a), Can Tintorer (el Papiol), Caan Pedrero
ol de
Baix (Castellbisbal), Ca
an Vendre
ell (Santa Eulàlia
E
de Ronçana)), C/ Monttcada
(Ba
arcelona), C/ Prince
esa (Barce
elona), Sa
anta Caterrina (Barccelona), Nostra
Senyora del Port (Barrcelona), C
Can Reve
erter (Santt Vicenç ddels Horts
s), El
arenc (Calafell).
Vila
- Anà
àlisi de mostres
m
pro
ocedents d
de forns productors
p
d’àmforess del Camp de
Tarrragona.
- Anà
àlisi d’un conjunt
c
de
e tegulae i imbrex trrobats als jaciments de Can TacóT
Turró d'en Ro
oina (Monttmeló-Mon
ntornès de
el Vallès), Ca l'Arnauu (Cabrera
a del
Ma
ar) i Puig-C
Castellar (Les Guixere
es, Biosca, la Segarrra).
Estu
udi i deterrminació d’escòries
d
:
- Esscòries pro
ocedents de
d prospecccions, din
ns el proje
ecte "Estuddi del pais
satge
arq
queològic antic
a
a l'Ager Tarraco
onensis (a la dreta de
el riu Franccolí)".
- Dos fragments d'escòries del jaci ment de Goleró
G
(la Vansa
V
i Fórrnols, Serrra del
Cadí) i la valll del Madriiu (Andorra
a), dins el projecte "O
Ocupació ddel sòl i formes
del paisatge de munttanya als Pirineus Orientals de l'antiguuitat a l'è
època
me
edieval".
- Esscòries i sediments rics en òxxids trobatts al jacim
ment arqueeològic de Can
Calderó (Vic, Osona).
- Anà
àlisi d’un conjunt
c
d’e
escòries trrobades all jaciment arqueològgic de Cas
stellot
de Bolvir (Bolvir, Girona
a).

