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Seminari sobre metalls nobles del patrimoni cultural
Té lloc els dies 3 i 4 de març, a Tarragona

Amb la coordinació científica d'Aureli Àlvarez i Ignasi Queralt. Les jornades són a l'ICAC i el Museu Bíblic Tarraconense,
gratuïtes.

 Programa i inscripcions

“Falta menys per tenir controlada la producció terrissaire del
Baix Llobregat”
Entrevista a Cèsar Carreras

Barcino II. Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat es presenta demà, 20 de febrer, al Museu de Sant Boi de
Llobregat (invitació). Cèsar Carreras n'és l'editor junt amb Albert López Mullor i Josep Guitart i Duran.

 Què aporta el llibre?
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=874%3Aseminari-sobre-metalls-nobles-del-patrimoni-cultural-al-marc-a-licac&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=870%3Apresentacio-del-llibre-barcino-ii&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=877%3Afalta-poc-per-tenir-controlada-tota-la-produccio-terrissaire-del-baix-llobregat&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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“El poblat ibèric del Vilar de Valls podria ser Cissa”
Parlem amb Jordi López Vilar, investigador de l'ICAC

Entre les últimes troballes destaquen monedes que podrien provenir de les tropes cartagineses de la segona guerra
púnica.

 Entrevista sencera

August, en el proper congrés Tarraco Biennal
El II Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic se centra en el bimil·lenari de la mort de l'emperador

Serà del 26 al 29 de novembre a Tarragona. S'admeten comunicacions i pòsters fins al maig.

 Tota la informació

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=868%3Ael-poblat-iberic-del-vilar-de-valls-podria-ser-cissa&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=872%3Acrida&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&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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