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https://www.profellow.com/fellowships/40-humanities-fellowships-for-research-and-study/
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PROGRAMA 

Presentació del seminari, a càrrec de Diana Gorostidi Pi, coordinadora. 

 

INTRODUCCIÓ 

1. Presentació 

2. Background acadèmic 

 
ETAPA PREDOCTORAL 

1. Grups i projectes de recerca: vinculació i primeres col·laboracions 

2. Beques i /o contractes predoctorals: preparació del projecte de tesi 
doctoral i presentació de la candidatura 

3. Formació i desenvolupament de la carrera investigadora 
predoctoral 

 
ETAPA POSTDOCTORAL 

1. Grups i projectes de recerca: participació en el grup de treball 

2. Beques i/o contractes postdoctorals: finançament d’àmbit estatal 

3. Beques i/ contractes postdoctorals (2): finançament d’àmbit 
europeu i internacional 

 
DEBAT I CLOENDA 

 

Ada Lasheras González 

Investigadora postdoctoral adscrita de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. La seva 
tesi doctoral El suburbi portuari de Tarraco a l’Antiguitat tardana (segles III-VIII dC), va 
ser dirigida pels professors Josep Anton Remolà (MNAT-URV-ICAC) i Joaquín Ruiz de 
Arbulo (URV-ICAC) i va obtenir la màxima nota (excel·lent cum laude) per part d’un 
tribunal internacional (2018). La seva recerca està centrada principalment en ciutats i 
ports tardoantics, amb especial interès per l’urbanisme de les àrees portuàries i les 
xarxes d’intercanvi del Mediterrani occidental entre els segles III i VIII. En aquest sentit, 
ha participat a múltiples congressos, seminaris i reunions de caràcter científic, que han 
tingut com a resultat diverses publicacions de projecció internacional. Juntament amb 
això, també ha dedicat part de la seva recerca a la història social i de les dones, línia per 
la que compta amb diverses conferències i publicacions especialitzades. 

Podeu trobar un llistat complet de les seves publicacions i activitats científiques a: 

http://www.icac.cat/qui-som/personal/alasheras/ 


