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Presentació de les actes del 1r Congrés Tàrraco Biennal
Serà el 28 de novembre, dins d'una jornada que inclou una conferència i una taula rodona

El director de l'ICAC, el Dr. Joan Gómez Pallarès, presenta les Actes del 1r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món
Antic “Govern i societat a la Hispània romana. Novetats epigràfiques". La trobada, en homenatge al professor Géza
Alföldy, va tenir lloc el novembre del 2012 a Tarragona.
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“S’ha de fer recerca per diferenciar millor els materials
lapidis”
Anna Gutiérrez, vuit anys al capdavant de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics de l'ICAC
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La Dra. Gutiérrez  parla de la importància dels estudis arqueomètrics i fa balanç de la feina feta des de la Unitat abans
d'incorporar-se en un centre de recerca de la Universitat de Bordeus (França).

 Entrevista sencera

Altres notícies

El documental sobre l'amfiteatre, demà al festival de cine arqueològic FICAB

El director de l'Institut, nomenat membre de la CNEAI

Conferència sobre les últimes descobertes a Can Tacó/Turó d'en Roina (Montmeló/Montornès del Vallès, 30/11/2013)

Lectura de tesi sobre la geometria de l’amfiteatre de Tarragona (Reus, 2/12/2013)
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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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