https://tir-for.iec.cat/

SIMPOSI TIR-FOR I
De l’estudi del territori a la cartografia digital
26 i 27 d’octubre de 2020
Sala Pere i Joan Coromines
Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47 (08001 Barcelona)
Les grans possibilitats que ofereix la cartografia digital l’han convertida en una eina
essencial per a la recerca i la divulgació del coneixement sobre el món romà. Els
resultats de la recerca esdevenen exponencialment potents amb motiu de la
col·laboració d’esforços. Cada cop és més clar que els objectius importants
requereixen disposar de xarxes internacionals d’investigadors que tracin fites
comunes i prenguin acords sobre la metodologia de treball.
En aquest context, té una importància especial el fet que els estudis de poblament,
xarxes de comunicació i elements econòmics, de toponímia i topografia arqueològica,
així com els estudis de territori i de paisatge, que són en la base de molts d’aquests
processos cartogràfics, utilitzin metodologies consensuades per a poder interactuar i
construir col·lectivament els mapes del món romà, explorant les enormes
potencialitats de les dades obertes enllaçades (linked open data). Cal fer xarxa entre
els diferents equips de recerca per a arribar a enteses en la traducció cartogràfica
dels elements estudiats i, en aquest punt, fer una valoració de la investigació que es
duu a terme i oferir un fòrum de diàleg.
Per aquestes raons, la Comissió Internacional per a la TIR-FOR convoca el primer
Simposi TIR-FOR, un espai en què poder reflexionar i debatre sobre la interacció
indissociable entre la recerca sobre poblament, territori i topografia arqueològica i la
cartografia digital. Consegüentment, el simposi està obert a la participació dels
investigadors interessats en aquesta temàtica.

SESSIONS
El simposi s’organitzarà entorn de tres sessions temàtiques. Cada sessió
s’estructurarà al voltant d’una ponència, que farà d’eix vertebrador de la sessió. A
continuació, es presentaran les comunicacions associades a la temàtica (20-30
minuts), seguides d’un torn de discussió final. També està prevista la presentació de
pòsters i els espais de debat corresponents.
Les tres sessions temàtiques i les seves ponències inaugurals seran les següents:
1a sessió temàtica: Present i futur del projecte internacional TIR-FOR
 Ponència: Equip català de la TIR-FOR (IEC, ICAC): «TIR-FOR, un projecte centenari
en l’eix de la digitalització cartogràfica»
 Comunicacions dels diferents equips de la Comissió Internacional per a la TIR-FOR
 Altres comunicacions i pòsters
2a sessió temàtica: Mapes digitals del món romà i aplicacions especialitzades
 Ponència: Johan Åhlfeldt (Universitat de Göteborg): «Digital maps and historical
gazetteers: function and importance for digital historical research»
 Comunicacions i pòsters
3a sessió temàtica: Els estudis de paisatge, poblament i topografia arqueològica
i la cartografia digital
 Ponència: Héctor Orengo i Josep M. Palet (Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
Grup d’Investigació d’Arqueologia del Paisatge, GIAP): «Anàlisi del paisatge
integrat: més enllà de la distribució de jaciments / Análisis del paisaje integrado:
más allá de la distribución de yacimientos»
 Comunicacions i pòsters

INSCRIPCIONS

Les quotes són les següents:
Estàndard: 50 €
Doctorands, becaris i socis de la Societat Catalana d’Estudis Històrics: 30 €
Estudiants de grau: gratuïta.
El pagament de la inscripció dona dret als cafès i al dinar.
Adreça per a les inscripcions: https://www.iec.cat/jornades/tirfor2020.asp

COMUNICACIONS I PÔSTERS
S’han de presentar abans del 30 d’abril de 2020 a la pàgina d’inscripcions.
El comitè científic del simposi valorarà l’adequació de les propostes a la temàtica del
simposi i donarà resposta abans del 30 de maig de 2020. A partir de les propostes
acceptades, s’elaborarà el programa definitiu.
Les llengües del simposi són català, castellà, anglès, francès i italià.

DETALLS PRÀCTICS

Els participants assumiran el cost del viatge i l’allotjament. Trobareu informació
sobre hotels amb preu reduït per a l’IEC a la web.

ORGANITZACIÓ
Institut d’Estudis Catalans (IEC), Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i
Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH)

COMITÈ CIENTÍFIC



Josep Guitart, Marta Prevosti (Institut d’Estudis Catalans —IEC— / Institut
Català d’Arqueologia Clàssica —ICAC—)



Luisa Migliorati, Laura Ebanista (Universitat «La Sapienza» de Roma)



Fathi Bejaoui i Moez Achour (Institut National du Patrimoine, de Tunísia)



Judyta Rodzińska-Nowak (Polish Academy of Arts and Sciences - Universitat
dels Jagellons de Cracòvia)



Mihai Bărbulescu i Florin-Gheorghe Fodorean (Universitat Babes-Bolyai de
Cluj-Napoca - Romania)



Georgios Zachos (Academy of Athens)



Núria Romaní, Ada Cortés i Pau de Soto (ICAC)



Antoni González Sanmartí (Universitat Rovira i Virgili / ICAC)



Ferran Arasa (IEC / Universitat de València)



Josep M. Palet i Héctor Orengo (GIAP - ICAC)

Per a més informació: sceh@iec.cat o activitats@icac.cat

