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“S’han d’estudiar els ports del Mediterrani com una unitat”
Simon Keay lidera un projecte en què l'ICAC analitzarà el port de Tàrraco

Aquest professor de la University of Southampton (Regne Unit) és al capdavant de l’ERC Adavanced Grant Roman
Mediterranean Portus, amb què s'investigarà durant els propers 5 anys el sistema portuari mediterrani entre els segles I
aC i III dC.

 El potencial de la recerca

“La llengua estableix relacions entre l’espai físic i l’espai
com a metàfora”

Conversem amb els editors del llibre Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, presentat el 15 de gener a
l'Institut d'Estudis Catalans (imatge).
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=855%3Ashan-destudiar-els-ports-del-mediterrani-com-una-unitat&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=862%3Ala-llengua-estableix-relacions-entre-lespai-fisic-i-lespai-com-a-metafora-&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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Comença Bojos per l'arqueologia
20 alumnes de batxillerat d'arreu de Catalunya fan aquest curs de formació

La primera sessió va tenir lloc el dissabte 18 de gener a les instal·lacions de l'IPHES (foto), organitzador de l'activitat
juntament amb l'ICAC i l'ICRPC.

 Més informació

Ja es poden escoltar 4 programes de ràdio de l’ICAC
Per l'espai 'Toquem pedra' hi han passat 8 investigadors

En l'última emissió, Diana Gorostidi (dreta) va comentar una inscripció de Tàrraco i Marta Prevosti (al fons) va parlar de
la vida en una vil·la romana.

 Toquem pedra

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=859%3Acomenca-el-curs-bojos-per-larqueologia&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=844%3Alicac-estrena-programa-de-radio-aquest-dimecres-&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&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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