
CICLE DE CONFERÈNCIES > 19.00 h

+info / inscripcions

Amb el suport

Josep M. Vergès (IPHES)

Sofia Mata (MDT/URV):  

Reial Societat Arqueològica Tarraconense

Carrer Major, 35 pral. / 43003 Tarragona

Telèfon 977 233 789

www.arqueologica.org

Aquestes activitats són gratuïtes, però cal inscriure’s a les visites guiades 
enviant un e-mail amb les dades personals com a màxim dos dies abans 
de l’activitat per a formalitzar la inscripció a: informacio@arqueologica.org. 
No es considerarà efectuada aquesta fins que es rebi la corresponent 
confirmació. El límit màxim d’assistents per grup és de 30 persones. Els 
desplaçaments van a compte propi del visitant. Per l’assistència a les conferèn-
cies no cal reserva i l’accés és lliure, només limitat a l’aforament de la sala.

Darreres aportacions del projecte de recerca 
"Evolució paleoambiental i poblament prehistòric
a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana, i rieres 
del Camp de Tarragona"

Manuel Vaquero (IPHES)

L'art moble paleolític del jaciment del Molí del Salt 
(Vimbodí i Poblet)

Izadi Salsamendi

Castell de Vallmoll; aproximació des de l’arqueologia

Carme Subiranas

Resultats de l'estudi arqueològic del Castell de Vallmoll

Una mirada a la pintura del Camp de Tarragona a 
l’època del Renaixement

Anna Serra (URV)

El Renaixement arquitectònic oblidat al Camp de 
Tarragona

14/04

Jaume Noguera (UB)

Evidències arqueològiques de la guerra de 
Sertori en el curs inferior de l'Ebre

Jordi López Vilar (ICAC)

Darreres novetats en arqueologia de les guerres 
romanes al Camp de Tarragona i Conca de Barberà

28/04

7/04

21/04

A la seu de la RSAT



Activitats
PRIMAVERA

Arqueològica 2016

CICLE DE VISITES GUIADES
Passeig epigràfic
per Tàrraco16/04

A la seu de la RSAT 
(C. Major 35, Principal)

10.30 h

De Tàrraco 
a Terragona30/04

Evolució urbana a Tarrago -
na de l’antiguitat a l’època 
medieval.
Davant el Portal del Roser
10.30 h

Visita al conjunt 
monumental 
de Scala Dei

PRESENTACIÓ: Butlletí Arqueològic, Vols. 34-35. 

A l’entrada del conjunt 
monumental de Scala Dei
11.00 h

dimarts 17 de maig 

a les 19.00 h

al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona

14/05


