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Seminari L'arqueologia de la mort: una perpectiva
multidisciplinària
Es fa a l'Institut els dies 20 i 21 de març

El professor convidat és Mike Parker Pearson (Universitat de Sheffield). Foto: Cràtera de terracota, Metropolitan Museum
of Art
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http://www.shef.ac.uk/archaeology/people/parker
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/130009382
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/130009382
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=546%3Ahabitat-rural-i-transformacio-del-paisatge-a-lantiguitat&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca


“Al segle II dC les vil·les serveixen per mostrar l’estatus”
Entrevista a la professora Annalisa Marzano (Universitat de Reading)

Amb l’Imperi fer carrera política és més limitat que en temps de la República, perquè tot depèn de la relació amb
l’emperador. A Roma les elits ja no poden construir: la contrucció és monopoli de l’emperador. La seva influència queda
fragmentada. A les zones rurals de la Itàlia central és el moment que comencen a emergir propietaris que ajuden,
medien... Fan política! De fet la vil·la esdevé també el lloc on expressar la carrera política. Hi trobem inscripcions que
diuen “jo he estat cònsul” i que abans eren a la casa de ciutat.
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 Més sobre les vil·les a la zona centreitàlica

“Amb un sensor inercial tindrem un mapa acurat del
'cuniculus' de Tarragona”
Parlem amb dos membres de l'Institut de Geomàtica, Eulàlia Parés i David Calero

Amb un sensor inercial determinarem les coordenades del túnel. El portem en una motxilla, i a mesura que avancem
anirà registrant les acceleracions i els girs. Anirem estimant la posició a partir d’un punt conegut. I adquirint dades segon
a segon. Amb quin marge d'error? Molt petit. Aquest senseor és tan bo que detecta el vent i tot, les passes... Comptem
amb un marge d’error d’entre mig metre i un metre.

 Què té de peculiar la localització de l'aqüeducte romà subterrani?

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=544%3Aal-segle-ii-dc-les-vilmles-serveixen-per-mostrar-lestatus-&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=545%3Aqel-cuniculusq&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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Notícies

L'ICAC constitueix un Comitè editorial per a les publicacions

Curs sobre la vil·la de Noheda (Castella la Manxa) aquest febrer a l'ICAC

 

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=547%3Alicac-constitueix-el-seu-comite-editorial-per-a-les-publicacions&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=549%3Aseminari-sobre-la-vilmla-de-noheda-castella-la-manxa&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la
finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició és plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.

Podeu donar-vos de baixa d'aquest butlletí i de la resta de comunicacions electròniques de l'ICAC seguint aquest enllaç.

 Els continguts d'aquest butlletí estan subjectes a una llicència de Reconeixement 3.0 de Creative
Commons, si no s'hi indica el contrari. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació
per generar una obra derivada sense finalitats comercials, sempre que se'n citi el titular dels drets (autor/a, butlletí
Archeonea, Institut Català d’Arqueologia Clàssica) i es distribueixi sota aquesta mateixa llicència. La llicència completa
es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca
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