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PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 
Títol de l’activitat  
 
Catalogació de la decoració arquitectònica de la fortalesa d’Oxirrinc. 
 
Projecte o programa on s’incardina  
 
“El suburbi occidental de la ciutat grecoromana d’Oxirrinc” 
 
Breu exposició de l’activitat  
 
Es tracta de confeccionar un catàleg amb els elements de decoració arquitectònica procedents 
de la fortalesa del suburbi occidental d’Oxirrinc a partir del material gràfic i les dades reunits 
durant les excavacions. 
 
 
Aspectes formatius de l’activitat   
 
L’activitat, dins de les beques de recerca (BR) 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   
 
L’activitat ha de permetre a l’estudiant el domini del programari informàtic per la realització 
d’una base de dades (File Maker, preferentment) i l’ha de posar en contacte amb la 
metodologia de descripció dels elements de decoració arquitectònica, primer pas, fonamental, 
per a la seva valoració arqueològica. 
 
Desenvolupament de l’activitat  
 
La catalogació es durà a terme entre les instal·lacions de l’ICAC i les de la URV: 

 
-a les instal·lacions  de la URV es posarà a disposició de l’estudiant l’ordinador i el 
programari per portar a terme l’activitat i es realitzarà la tutoria periòdica sobre els 
avenços de la tasca encomanada.  
 
- a la biblioteca de l’ICAC es troben una gran part dels llibres que seran necessaris per 
catalogar i contextualitzar les peces 

 
Calendari de l’activitat 
 
L’activitat abastarà 480 hores, entre l’1 de juny i el 30 de setembre del 2015. 
 
Tutor responsable 
 
Dra. Eva Subías (eva.subias@urv.cat). 
 
Els interessats s’hi poden adreçar mitjançant correu electrònic per concertar una entrevista. 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 

Títol de l’activitat  

Col·laboració amb el Grup de Recerca Arqueològica UAB-ICAC. Arqueologia de la ciutat i del 
paisatge. 

Programa on s’incardina 

Arqueologia de la ciutat i del paisatge. Progames: Arqueologia de la ciutat romana de Iesso; 
Mons obsevans-Can Tacó-Turó d’en Roina; Amfores, mobilitat i Territori. 

Breu exposició de l’activitat  

El Grup de Recerca està actuant al Parc Arqueològic de Guissona, en el porta a terme 
l’excavació arqueològica de diversos elements arqueològics de la ciutat romana  de Iesso. Al 
mateix temps està completant les Memòries corresponents a les excavacons portades a terme 
el 2012 al jaciment romà del Mons obsevans-Can Tacó-Turó d’en Roina, i també estudia el 
material amfòric de la ciutat romana de Barcino. L’activitat consistirà en la incorporació del 
becari en les tasques d’excavació, laboratori i documentació relacionades amb aquestes 
activitats que té en curs d’execució, que li permetran participar en diverses fases i aspectes de 
la recerca arqueològica directa. Les 480 hores de dedicació prevista es podran realitzar en part 
també durant els mesos d’estiu (juny-setembre).  

Aspectes formatius de l’activitat  

L’activitat pot permetre al becari familiaritzar-se amb el següent: 

·         El treball de camp, la seva organització i la seva 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 musealització del patrimoni arqueològic. 

Desenvolupament de l’activitat  

L’activitat es durà a terme al jaciment de Guissona, als laboratoris de la UAB, i eventualment a 
les instal·lacions del museus de Guissona, de Montmeló o d’Història de la Ciutat de Barcelona. 

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. 

 

 
 
 



 

 3 

PROPOSTA D’ACTIVITAT 

 

Títol de l’activitat 

Usos arqueològics de la pedra d’Alcover. 

Projecte o programa on s’incardina:  
Programa transversal: Mètodes i tècniques de les ciències experimentals aplicades a 
l’arqueologia clàssica / Subprograma d'Arqueometria. 
Programa transversal: Arqueologia clàssica i ciències de l'antiguitat. Fonts textuals, epigrafia i 
numismàtica. 

Breu exposició de l’activitat:  

Dins de les línies de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics es troba l’estudi de 
determinades tipologies lítiques originàries de la zona de Tarraco com il·lustren els treballs 
sobre el broccatello de Tortosa, conegut com a “Jaspi de la Cinta”, o la monografia sobre la 
Pedra de Santa Tecla publicada per l’ICAC el 2009 amb el títol El marmor de Tarraco. 
Explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en època romana. Per al 
pròxim bienni, dins del marc del projecte que lidera la Dra. Isabel Rodà, s’ha considerat dedicar 
un estudi exhaustiu a l’ús arqueològic de la “pedra d’Alcover”, utilitzada des de les fases més 
antiga  fins a les fases més tardanes de la colònia.  

Es tracta d’un treball interdisciplinari, que comptarà amb la col·laboració d’especialistes 
(arqueòlegs, historiadors i geòlegs) i té la finalitat de fer un estudi que afronti tots els aspectes 
dels usos arqueològics d’aquest material, des dels punts d’extracció a les pedreres, a la 
elaboració de suports arquitectònics i altres produccions artístiques, passant òbviament per l’ús 
d’aquesta pedra com a suport epigràfic i les dades històriques que se’n poden obtenir.  

En aquest sentit, el treball que proposem al candidat és de col·laborador en les tasques de 
revisió de dades, elaborant el catàleg de peces arqueològiques realitzades amb aquest 
material. Caldrà fer un buidatge bibliogràfic i la revisió dels fons dels museus locals, però 
implicarà també la familiarització del candidat amb el material en si i de les característiques que 
el distingeixen . L’objectiu final és recollir tota la informació en una base de dades que pugui ser 
integrada a la de la UEA / LEMLA, així com obtenir un conjunt el més complet possible de 
dades que permetin entendre el paper que va tenir aquest material lític en el context de la 
cultura material de Tarraco. 

En una segona fase, i de cara al treball de fi de màster, es proposarà al candidat la plasmació 
dels seus resultats en forma de treball científic susceptible de ser publicat a la monografia o bé 
en una revista especialitzada. 

Aspectes formatius de l’activitat  

Aquest treball permetrà al candidat familiaritzar-se tant amb l’arqueometria a través del 
coneixement d’un material autòcton com també gràcies a la documentació i estudi de diferents 
suports arquitectònics i el treball de camp. També podrà adquirir un bon domini del maneig de 
la gestió i elaboració de dades. 

Desenvolupament de l’activitat   
Es durà a terme a l’ICAC i, si escau, als museus de la ciutat i del territori. 
 
Calendari de l’activitat 
A concretar amb els responsables 
 
Tutor responsable 
Diana Gorostidi i Anna Gutiérrez 
Calendari de l’investigador per atendre els candidats: cal concertar visita prèviament a 
dgorostidi@icac.cat; agutierrez@icac.cat 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 
 
Títol de l’activitat 
 
Excavació i estudi de materials dels jaciments ibèrics de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre), Castellot 
de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) i el Pontarró (la Secuita, Tarragonès). 

Projecte o programa 

Projectes Jaciment protohistòric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre), Poblat ibèric de Castellot de la 
Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) i El poblament protohistòric al Camp de Tarragona i el seu 
entorn. Programa específic Arqueologia de la Protohistòria a la Mediterrània occidental, sota la 
direcció de la Dra. Carme Belarte. 

Breu exposició de l’activitat 

L’activitat consistiria, durant el curs 2012-2013, en la participació en la recerca que s’està duent 
a terme en el conjunt de jaciments protohistòrics de Sebes, en el poblat ibèric del Castellot de 
la Roca Roja i en el jaciment protohistòric del Pontarró. Una part important de l’activitat estarà 
centrada en l’estudi dels materials procedents d’aquests jaciments i en la informatització del 
registre de l’excavació. D’altra banda, el becari participaria en les properes campanyes 
d’excavació als jaciments de Sebes i Castellot de la Roca Roja, per realitzar durant el 2013. 

Durant el curs 2013-2014, el becari faria el seu treball de fi de màster, centrat en aspectes 
relacionats amb la cultura ibèrica, ja sigui derivats de l’estudi dels jaciments esmentats, ja sigui 
amb un abast més ampli, amb caràcter de síntesi. 

Aspectes formatius 

L’activitat contempla 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 tres jaciments indicats 

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

- Participació en els treballs d’excavació als jaciments de Sebes (assentament ibèric) i 
Castellot de la Roca Roja (assentament ibèric).  

 

L’activitat proposada es desenvoluparà entre els mesos de març i setembre de 2013. La major 
part de l’activitat es durà a terme dins les instal·lacions de l’ICAC; a excepció dels treballs de 
camp en els jaciments. 

 
Tutor responsable 
Per a més informació (i, si s’escau, per concretar dia i hora per una entrevista), els sol·licitants 
es poden adreçar a Carme Belarte: cbelarte@icac.cat 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 
 
Títol de l’activitat 
 
Estudi del conjunt numismàtic de la vil·la romana de la Carrova (Amposta, Montsià). 
 

Projecte o programa 
 
21.160 - Relacions camp-ciutat a l’antiguitat. El cas de l’ager dertosanus. 
 
Breu exposició de l’activitat  
 
La recerca consisteix en la realització de l’estudi del conjunt de monedes provinents de les 
excavacions dutes a terme els anys 2000 i 2002 a la vil·la romana de la Carrova (Amposta, 
Montsià), els quals no han estat mai estudiats.  
 
Aquest estudi inicial formaria part de un treball de recerca de fi de màster sobre la circulació 
monetària al territori de la ciutat romana de Dertosa, un tipus de recerca encara no realitzada 
en aquesta demarcació. 
 
Aspectes formatius de l’activitat 
 
L’alumne adquirirà durant aquesta activitat, entre d’altres, coneixements en numismàtica, bases 
de dades, circulació monetària, interpretació de estratigrafies de jaciments i coneixement del 
territori de Tortosa a l’antiguitat. Aquests aspectes seran necessaris per a la realització del 
treball de fi de master en el periode 2013-2014. 
 
Desenvolupament de l’activitat   
 
Durant  el 2013. La recerca es durà a terme en dos llocs: a l’ICAC i al Museu de les Terres de 
l’Ebre. En Aquest segon cas, el calendari de l’activitat al llarg del 2013 es pactarà entre 
l’alumne, la conservadora d’arqueologia de l’esmentat museu, Sra. Mar Villalbí Prades, i els 
tutors de l’activitat. 
 
En paral·lel l’alumne haurà de recopilar la bibliografia necessària, crear la seva base de dades 
segons els models establerts pel Gabinet de Numismàtica de Catalunya, aplegar bibliografía de 
territoris limítrofs i de característiques similars per tal de tenir elements amb què poder 
comparar el seu estudi, treballar l’estratigrafia del jaciment, etc. 
 
Durant el  2013- 2014. Quant al treball de fi de màster i una vegada estigui finalitzada aquesta 
activitat formativa, els tutors, juntament amb el candidat/a, determinaran el calendari de treball, 
els objectius finals del treball de recerca, l’índex, els continguts i els resultats esperats. Es 
realitzaran els lliuraments dels capítols corresponents, la correcció dels tutors i el lliurament 
final del treball. Si s’escau es dissenyaran les possibles presentacions en congressos o 
exposicions i revistes indexades. 
 
 
Tutors responsables 
Per a més informació, podeu adreça-vos a:  
Ignacio Fiz (URV/ICAC) ifiz@icac.cat 
Eva Subias (URV) eva.subias@urv.cat 
Antoni Cartes (Museu de les Terres de l’Ebre) toni.cartes@hotmail.com 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 

Títol de l’activitat 

Dibuixant les Ruïnes, Visualitzant Tarracoa. 

Projecte o programa  

Projecte URV 2012-R2B-4 - Dibuixant les Ruïnes, Visualitzant Tarracoa. 

Breu exposició de l’activitat 

Restitució científica en 3D dels principals monuments de la Tarraco antiga i del seu entorn. 

Aspectes formatius de l’activitat 

Aprenentatge de la metodologia de treball i experimentació. 

Desenvolupament de l’activitat  

Es durà a terme al laboratori d'Arqueologia, Campus Catalunya, URV de febrer a desembre del 
2013 

Tutor responsable 

Per a més informació, i per concertar entrevista per correu electònic: 

Ricardo Mar: ricardo.mar@uav.cat 

Joaquin Ruiz de Arbulo: joaquin.ruizdearbulo@gmail.com 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 

Títol de l’activitat 

Estudi ceràmic de l'abocador del Claustre de la Catedral de Tarragona 

Projecte o programa  

Excavacions a la Catedral de Tarragona. Noves aportacions al recinte de culte del Concilium 
Provinciae Hispaniae Citerioris, línia de recerca d'Arqueologia de la ciutat Antiga. 

Breu exposició de l’activitat 

En el marc de la recerca a l'entorn de la Catedral de Tarragona es proposa la revisió del 
conegut context ceràmic obtingut en les excavacions de Sánchez Real a l'interior del Claustre 
de la Catedral, efectuades a mitjan segle XX i amb garanties de qualitat estratigràfica. Es tracta 
d'una excavació estratègica desenvolupada a l'interior de l'antic recinte sacre de culte imperial i 
que detectà una estratigrafia segellada entre els segles I i XII dC. L'activitat es podria 
desenvolupar en les dependències arquebisbals i consistirà en la documentació i estudi 
ceramològic, actualitzant els ja efectuats per Rüger (1968) i J. M. Macias (1999) sobre algunes 
d'aquestes restes. 
 
Es proposa una aproximació global al coneixement de l'instrumentum en la seva globalitat 
incidint en la capacitat formativa i preparant una potencial especialització en la recerca 
ceramològica. Els resultats cronològics de la recerca s'implementaran en el projecte marc.  
 
És una proposta de recerca que requereix d'una predisposició personal als estudis 
ceramològics. 

Aspectes formatius de l’activitat  

- Aprenentatge de les tècniques de documentació i digitalització ceramològica. 

- Competències en la ceramologia dels segles I, V i XII. 

- Coneixement de l'evolució històrica de l'acròpolis tarraconense. 

Tutor responsable 

Josep Maria Macias Solé. Per a més informació, concretar entrevista per correu electònic: 
jmmacias@icac.cat  
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 
 

Títol de l’activitat 

Anàlisi de l'excavació efectuada en la reserva arqueològica delimitada pels carrers d'Eivissa, 
Francesc Bastos i l'Avda. Vidal i Barraquer. 

Projecte o programa  

Estudi del món funerari de Tàrraco, línia de recerca d'Arqueologia de la ciutat Antiga. 

Breu exposició de l’activitat 

Es proposa la revisió dels resultats arqueològics obtinguts en les excavacions promogudes per 
l'Ajuntament de Tarragona en l'anomenada "reserva arqueològica", un sector periurbà que resta 
pendent de museïtzació definitiva. 

D'acord amb els directors de l'excavació, l'investigador en formació disposarà de la 
documentació administrativa i de la possibilitat de treballar en el jaciment, amb l'objectiu 
d'aprofundiar en el coneixement específic de les troballes. L'àrea arqueològica permet efectuar 
un estudi sobre la arquitectura funerària, els ritus funeraris i la seva relació a la via periurbana 
del sector específic i també sobre la perifèria de la ciutat, al mateix temps que s'obté una visió 
sobre l'evolució històrica del suburbi de Tàrraco. 

Aspectes formatius de l’activitat  

- Aprenentatge de les tècniques de documentació i digitalització sobre restes 
arquitectòniques. 

- Aprenentatge sobre la cultura i arquitectura funerària d'època romana. 
- Aproximació a la realitat laboral i administrativa de l'arqueologia urbana. 
- Aproximació a les tècniques d'enregistrament estratigràfic i les seves anàlisis. 

 
Tutor responsable 

Per a més informació, concretar entrevista per correu electònic.  

Josep Maria Macias Solé (jmmacias@icac.cat), en coordinació amb Imma Teixell (Ajuntament 
de Tarragona), J. Francesc Roig (Codex) i Judit Ciurana (ICAC). 
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 

Títol de l’activitat 

Anàlisi arquitectònica i històrica de l'àrea periurbana documentada en les excavacions de 
l'entorn del Mercat Municipal de Tarragona. 

Projecte o programa  

Programa Tàrraco, línia de recerca d'Arqueologia de la ciutat Antiga. 

Breu exposició de l’activitat 

Es proposa la revisió dels resultats arqueològics obtinguts en les excavacions promogudes per 
l'Ajuntament de Tarragona a l'entorn del mercat municipal de la ciutat. Els treballs han permès 
documentar una àmplia àrea suburbial que conserva diversos edificis i que ha generat una 
complexa documentació arqueològica susceptible d'estudi arqueològic. Destacar una àrea 
industrial d'emmagatzematge entre els segles III i V que permet una aproximació al 
coneixement històric del sector suburbà. 
 
D'acord amb els directors de l'excavació, l'investigador en formació disposarà de la 
documentació administrativa.  

Aspectes formatius de l’activitat 

- Aprenentatge de les tècniques de documentació i digitalització sobre restes 
arquitectòniques. 

- Aprenentatge sobre l'arquitectura industrial d'època romana.  
- Aproximació a la interpretació i datació de les restes ceràmiques. 
- Aproximació a la realitat laboral i administrativa de l'arqueologia urbana. 
- Aproximació a les tècniques d'enregistrament estratigràfic i les seves anàlisis. 

 
Tutor responsable 

Per a més informació, concretar entrevista per correu electònic.  

Josep Maria Macias Solé (jmmacias@icac.cat), en coordinació amb Imma Teixell (Ajuntament 
de Tarragona), J. Francesc Roig (Codex) i Judit Ciurana (ICAC). 

 
 
 
 


