PROPOSTA D’ACTIVITAT
Títol de l’activitat
Amphorae Ex Hispania: paisatges de producció i consum.
Projecte o programa on s’incardina
Instrumentum domesticum.
Breu exposició de l’activitat
Aquesta proposta s’incardina en la posada en marxa d’un laboratori virtual dedicat a l’estudi de
les àmfores romanes produïdes a Hispania, que forma part del projecte d’I+D “Amphorae ex
Hispania: paisajes de producción y consumo”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació
dins del Subprograma de Projectes de Recerca Fonamental no Orientada, en la convocatòria
de 2011, i que es desenvoluparà a l’ICAC els anys 2012 a 2014, dins el programa
d’Instrumentum domesticum. Una de les tasques importants serà la realització de les fitxes
(conjuntament amb un investigador especialitzat) referents als tipus amfòrics en relació amb els
centres de producció, per la qual cosa es pot donar prioritat als jaciments o àrees en què
estiguin interessats els candidats, als quals s’orientarà sobre la conveniència del seu ajust al
programa a partir del calendari disponible.
Aspectes formatius de l’activitat
L’activitat, dins de les beques de col·laboració (BC) tindrà per als interessats un important
paper formatiu en el desenvolupament del coneixement de les àmfores romanes, tant pel que
fa als seus aspectes tipològics com cronològics i funcionals com a les seves implicacions
econòmiques i històriques, facilitant el contacte directe amb les peces mitjançant l’estudi de
materials arqueològics, ajudant-los també a perfeccionar les tasques de gestió (inventariat,
dibuix i estudi) dels materials.
Desenvolupament de l’activitat
Lloc on es durà a terme
ICAC, sempre que no es consideri oportú dur-lo a terme en alguna altra seu (per exemple, un o
diversos museus).
Calendari de l’activitat
L’activitat abastarà 480 hores, entre l’1 de juny i el 30 de setembre del 2012.
Tutor responsable
Ramon Járrega Domínguez
Calendari de l’investigador per atendre els interessats:
Obert (dilluns a divendres). Correu electrònic: rjarrega@icac.net.
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PROPOSTA D’ACTIVITAT
Títol de l’activitat
Excavació i estudi de materials dels assentaments ibèrics de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre) i
Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre)

Projecte o programa
Jaciment protohistòric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre) i poblat ibèric de Castellot de la Roca
Roja (Benifallet, Baix Ebre). Programa Formació i desenvolupament de les societats complexes
a la protohistòria catalana, sota la direcció de la Dra. Carme Belarte.

Breu exposició de l’activitat
L’activitat proposada consistiria en la participació en la recerca que s’està duent a terme en el
conjunt de jaciments protohistòrics de Sebes així com en el poblat ibèric del Castellot de la
Roca Roja. Una part important de l’activitat estarà centrada en l’estudi dels materials
procedents d’ambdós jaciments i amb la informatització del registre de l’excavació. D’altra
banda, el becari participaria en les properes campanyes d’excavació (en un dels jaciments o en
els dos) que s’han de realitzar el 2012.

Aspectes formatius
L’activitat preveu la participació en diverses facetes de la recerca en un jaciment arqueològic,
no només en el treball de camp sinó també en el registre i estudi de materials i estructures,
incloent els treballs de laboratori. El conjunt d’activitats proposades té com a objectiu que el
becari es familiaritzi amb les eines de treball que envolten el tractament de la documentació
arqueològica amb vistes a la posterior explotació de les dades i preparació de la publicació de
resultats.

Desenvolupament de l’activitat
-

Col·laboració en l’estudi de materials procedents dels assentaments ibèrics de Sebes i
Castellot de la Roca Roja

-

Col·laboració en la informatització del registre d’excavació d’ambdós jaciments

-

Participació en els treballs d’excavació als jaciments de Sebes (assentaments de la
primera edat del ferro i ibèric) i Castellot de la Roca Roja (assentament ibèric).

L’activitat es desenvoluparà en la seva major part entre els mesos de novembre del 2011 i juny
del 2012 i fonamentalment dins les instal·lacions de l’ICAC; a excepció dels treballs de camp en
els jaciments, que es desenvoluparan durant el mes de setembre de 2012 (a confirmar).
Per a més informació (i, si s’escau, concretar dia i hora per una entrevista), els sol·licitants es
poden adreçar a la tutora per correu: cbelarte@icac.net
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PROPOSTA D’ACTIVITAT
Títol de l’activitat
Col·laboració a les excavacions arqueològiques, estudi i difusió musealització dels jaciments de
la ciutat romana de Iesso (Guissona) i de l’assentament romanorepublicà de Can Tacó
(Montmeló-Montornès del Vallès).
Programa on s’incardina
Arqueologia de la ciutat romana: jaciments de Iesso (Guissona) i de Can Tacó (MontmelóMontornès del Vallès).
Breu exposició de l’activitat
Al Parc Arqueològic de Guissona s’està portant a terme l’excavació arqueològica de diversos
elements arqueològics de la ciutat romana de Iesso. Durant el curs 2011-2012 s’excavarà a la
zona de les termes públiques de la ciutat, i en l’edifici fora muralla al costat de la porta nord de
la ciutat. També es treballarà en l’elaboració de la memòria d’excavació dels treballs realitzats
l’any anterior, amb la conseqüent tasca de classificació i estudi de materials i de documentació.
Al jaciment de Can Tacó s’està portant a terme aquest trimestre l’excavació arqueològica
extensiva del jaciment en el marc del projecte FEDER que té com objectiu l’excavació i estudi
general del jaciment, així com la seva posada en valor i museïtzació. Aquesta tasca quedarà
finalitzada abans de finals d’any, però per després quedarà encara alguna tasca relacionada
amb la memòria d’excavació corresponent.
L’activitat consistirà en la incorporació del becari o becaris en les tasques d’excavació,
laboratori i documentació en aquests dos jaciments. Les 480 hores de dedicació prevista es
podran realitzar en un o en els dos jaciments en funció de la programació que caldrà establir de
mutu acord abans de l’inici de la beca. La part d’excavació a Guissona podrà eventualment
realitzar-se el juliol.
Aspectes formatius de l’activitat
L’activitat pot permetre al becari familiaritzar-se amb els aspectes següents:
-

El treball de camp, organització i metodologia.
El dibuix arqueològic La classificació i inventari de materials.
La interpretació de les dades i eventualment l’elaboració de la Memòria d’excavació.
Les tasques pròpies de la difusió i la museïtzació del Patrimoni Arqueològic.

Desenvolupament de l’activitat
L’activitat es durà a terme als mateixos jaciments, als laboratoris (de l’ICAC o de la UAB), i
eventualment a les instal·lacions del Museu de Guissona i del Museu de Montmeló.
Tant el calendari de l’activitat com el lloc és flexible, sempre dins les necessitats i el calendari
de desenvolupament del programa, i caldrà pactar-lo entre el tutor i el becari de col·laboració.
Tutor responsable
Dr. Josep Guitart i Duran. Els becaris interessats en aquesta activitat cal que concertin una
entrevista trucant al telèfon 660 40 20 51.
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PROPOSTA D’ACTIVITAT
Títol de l’activitat
Arxiu fotogràfic digital.
Projecte o programa on s’incardina
Es vincula a la línia de Procediments artístics i la línia transversal de TIC, que vol donar una
nova utilitat a la web de l’ICAC per difondre l’Arqueologia Clàssica a un públic més ampli, atret
per la cultura grecorromana i pels viatges arqueològics. En aquest sentit, la digitalització de les
fotografies d’aquesta col·lecció ajudaria a fer divulgació d’aquest gran patrimoni artístic i
arqueològic clàssic.
Breu exposició de l’activitat
Digitalització i documentació de les fotografies d’una col·lecció de 3.000 imatges. Aquestes
imatges serviran per un arxiu digital accessible en línia des de la web de l’ICAC i també pot ser
utilitzat per la docència del Màster. Es tractaria de digitalitzar, si cal, o modificar les imatges en
Photoshop per tenir unes dimensions i resolució adequada per a la base de dades i sobretot
l’accés en web. La segona part serà documentar cadascuna de les fotografies en un arxiu
Excel, on apareixeran dades com el lloc, dia, autor, georeferenciació, detalls sobre l’edifici o
jaciment fotografiat, cronologia... Ajudar a fer una aplicació posterior amb el Googlemap.
Aspectes formatius de l’activitat
Documentació d’un arxiu fotogràfic, potencialitat de les aplicacions a internet, usos de
programes com Photoshop, Excel o Googlemap. Aplicacions de cara a la gestió del patrimoni
arqueològic a través de les tecnologies de la informació i comunicació.
Desenvolupament de l’activitat
Gran part de l’activitat es pot fer de forma autònoma a casa amb els programes adequats.
Tutor
Cèsar Carreras. Els becaris interessats en aquesta activitat cal que concertin una entrevista
ccarreras@icac.net
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PROPOSTA D’ACTIVITAT

Títol de l’activitat:
Introducció als mètodes i tècniques de l’arqueologia del paisatge.
Projecte o programa on s’incardina
Projecte de l’ICAC titulat: Integración de datos paleoambientales y arqueológicos para la
interpretación de las interacciones climático-socio-ambientales en una cuenca del NE
peninsular durante el Holoceno (InterAmbAr). II Datos Arqueológicos. Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN) (CGL2009-12676-C02-02)
Breu exposició de l’activitat
Iniciació als sistemes d’informació geogràfica (SIG) aplicats a l’estudi territorial.
Fotointerpretació i arqueomorfologia digitals. Prospeció arqueomorfològica i geoarqueologia.
Aspectes formatius de l’activitat
Inserció en el grup de recerca GIAP de l’ICAC, treball en equip, formació en tècniques i
mètodes de l’arqueologia del paisatge.
Desenvolupament de l’activitat
L’activitat es farà a l’ICAC durant el curs 2011-2012 i serà tutoritzada pel Dr. Josep Maria Palet,
investigador de l’ICAC. Per a més informació: jpalet@icac.net
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PROPOSTA D’ACTIVITAT

Títol
Arqueologia de la Vall mitjana del Nil a l’Egipte de l’època clàssica i bizantina.
Tutor
Eva Subías.
Activitat
Col·laboració en els projectes vigents de recerca i publicació sobre arqueologia egípcia del
període clàssic i bizantí.
Aspectes formatius
- Pràctiques de dibuix assistit per ordinador per a aixecament d’arquitectura.
- Pràctiques de dibuix assistit per ordinador per a estudis de ceramologia.
- Creació i manteniment de bases de dades.
Desenvolupament
- Lloc de treball: laboratori d’arqueologia de la URV (3.20).
- Calendari: de l’1 de novembre dle 2011 al 30 de juliol del 2012, amb horaris a concretar.

L’activitat es farà a l’ICAC durant el curs 2011-2012 i serà tutoritzada per la Dra. Eva Subías.
Per a més informació: eva.subias@urv.cat
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PROPOSTA D’ACTIVITAT

Títol de l’activitat
Beca de col·laboració en el Projecte d’excavació arqueològica a la Catedral de Tarragona.

Projecte o programa on s’incardina
Programa Tarraco, línia de recerca Arqueologia de la ciutat antiga de l’ICAC.

Breu exposició de l’activitat
L’activitat parteix dels convenis signat entre l’Ajuntament de Tarragona, l’Arquebisbat i l’ICAC, a
partir dels quals s’han desenvolupat actuacions arqueològiques que es troben en fase d’estudi.
La participació del col·laborador se cenyirà a la integració en l’equip d’excavació i a la
realització de les tasques necessàries per a l’elaboració dels estudis corresponents.

Aspectes formatius
Durant el període de l’activitat el col·laborador participarà en les tasques indicades obtenint una
visió general de procés d’extracció, inventariatge, anàlisis de les dades que es puguin obtenir.
És una experiència per participar en les tasques d’excavació en un indret rellevant i els estudis
immediats consistiran en el tractament de les restes materials que es recuperin així com tot el
programa de gestió de la documentació estratigràfica. Es considera una activitat útil per a la
formació en tècniques de treball de camp i d’estudi ceramològic.

Desenvolupament de l’activitat
•

L’activitat es durà a terme a les instal·lacions de l’ICAC i en diferents espais museístics
de l’Arquebisbat de Tarragona.

•

El calendari de l’activitat es pactarà amb l’interessat.

•

Tutor: Josep Maria Macias Solé. Per a més informació, els sol·licitants s’hi poden
adreçar per correu (mmacias@icac.net) o telèfon 977 249133 (ext. 211).
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PROPOSTA D’ACTIVITAT

Títol de l’activitat
Creació d’una base de dades consultable per internet sobre les escultures d’estil clàssic de
dubtosa assignació a l’Antiguitat de la península Ibèrica.
Projecte o programa on s’incardina
Projecte concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació HAR2009-10798 Antiguo o moderno.
Encuadre de la escultura de estilo clásico en su período correspondiente.
Breu exposició de l’activitat
L’activitat consisteix a dissenyar una base de dades i fer consultable per internet la informació
disponible fins ara sobre les escultures antigues o modernes d’estil clàssic analitzades en el
marc del projecte referenciat.
Aspectes formatius de l’activitat
L’activitat té l’objectiu d’ensenyar com es pot crear una base de dades cosultable per internet i
donar les eines bàsiques al becari perquè sigui autònom a l’hora de fer-ne una. L’altre objectiu
és ensenyar a destriar la informació més important d’una anàlisi de recerca i a elaborar
informes sobre peces artístiques de l’antiguitat clàssica.

Desenvolupament de l’activitat
Lloc on es durà a terme:
A l’ICAC i al Departament d’Art i Musicologia de la UAB.
Calendari de l’activitat:
Des de la concessió de la BC fins al 30 de setembre del 2012.
Tutor responsable:
Montserrat Claveria Montserrat.Claveria@uab.cat
Horari d’atenció del tutor:
Els dilluns i dimecres al matí a la UAB. Quan calgui, a l’ICAC.
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PROPOSTA D’ACTIVITAT

Títol de l’activitat
Roma y las capitales provinciales de Hispania.
Projecte o programa on s’incardina
Projecte concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació HAR2009-14314.
Breu exposició de l’activitat
L’activitat consisteix a dissenyar una base de dades i fer consultable per internet la informació
disponible fins ara sobre els temes del projecte.
Aspectes formatius de l’activitat
L’activitat té l’objectiu d’ensenyar com es pot crear una base de dades cosultable per internet i
donar les eines bàsiques al becari perquè sigui autònom a l’hora de fer-ne una. L’altre objectiu
és ensenyar a destriar la informació més important d’una anàlisi de recerca i a elaborar
informes sobre monuments i jaciments arqueologics.
Desenvolupament de l’activitat
Lloc on es durà a terme:
A l’ICAC i al Departament d'Història i Història de l'Art de la URV.
Calendari de l’activitat:
Des de la concessió de la BC fins al 30 de setembre del 2012.
Tutor responsable:
Joaquin Ruiz de Arbulo joaquin.ruizdearbulo@urv.cat
Horari d’atenció del tutor:
Cada dia a l’ICAC i el Campus Catalunya (concretar hora per correu electrònic).
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PROPOSTA D’ACTIVITAT

Títol de l’activitat
Projecte Cosa. Arqueologia d'un enclavament comercial mediterrani.

Projecte o programa on s’incardina
Grup GRAPCE de la UB (professora Mercè Roca), Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana, Universidad de Granada, Universitat Rovira i Virgili i ICAC. Projecte finançat per la
Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals del Ministeri de Cultura i de forma puntual
(2006-2008) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de
Catalunya.

Breu exposició de l’activitat
Excavacions arqueològiques a la ciutat de Cosa i treballs de planimetria, infografia i
arqueologia del paisatge.

Aspectes formatius de l’activitat
L’activitat té l’objectiu de conèixer les característiques de la ciutat romana de Cosa, del
desenvolupament d'una excavació estratigràfica i del GIS.

Desenvolupament de l’activitat
Lloc on es durà a terme:
A l’ICAC i al Departament d'Història i Història de l'Art de la URV.
Calendari de l’activitat:
Des de la concessió de la BC fins al 30 de setembre del 2012.
Tutor responsable:
Ricardo Mar ricardo.mar@urv.cat
Horari d’atenció del tutor:
Cada dia a l’ICAC i el Campus Catalunya (concretar hora per correu electrònic).
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