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Dissabte 17 de novembre a l’Antiga Audiència de Tar ragona 

 
 
 
 
09:00 h. Benvinguda als assistents 
  

    
 

 
Isabel Rodà, directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; Montserrat Tudela, directora 
del Fòrum i de la revista Auriga, i Francesc Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, donen la benvinguda als assistents al Fòrum Auriga 2012, que se celebra a la sala 
d’actes de l’Antiga Audiència de Tarragona, ciutat que enguany és la Capital de la Cultura 
Catalana. 
 
A la trobada hi van assistir més de 130 professionals de diverses disciplines i institucions 
culturals, que van presentar un total de 21 projectes i que van reflexionar sobre el rendiment 
social que aporta el patrimoni cultural material i immaterial que ens ha deixat el món antic.  
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09.15 – 10.15 h. Bloc I 
 
 
1. Consideracions sobre les condicions climàtiques a l’Imperi Romà  
David Serrat. Universitat de Barcelona 
 
El determinisme climàtic és consubstancial a algunes de les cultures i civilitzacions del passat. 
Com va afectar el clima des del naixement fins la caiguda de l’Imperi Romà? Atenent a una 
sèrie de dades que ens donen les recerques sedimentològiques continentals i marines (pol·len, 
fauna, isòtops radioactius, etc.) d’aquella època, les relacions comercials i l’origen dels 
proveïments de la capital, les descripcions dels indrets  i els mateixos relats de les batalles, ens 
permeten poder afirmar que, a gairebé tot l’Imperi, el clima era  més càlid que l’actual, amb un 
nord d’Àfrica molt més humit, capaç fins i tot de proveir d’aliments a la mateixa Roma i construir 
aqüeductes on ara no hi ha aigua; també ens confirmen un progressiu deteriorament del clima 
cap a finals de l’Imperi amb les successives invasions dels pobles del Nord que buscaven, 
segur, millors condicions a les que els hi donava aquell refredament del clima.  
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2. Projecte de restitució virtual d’ Ilturo (ciutat romana d’època republicana de Cabrera de 
Mar)  
Josep Maria Rovira, Joan Santacana, Ferran Bayés 
 
Es presenta el projecte de reconstrucció virtual de la ciutat romana d’Ilturo a Cabrera de Mar 
(Maresme), adscrit a DidPatri (Universitat de Barcelona). 
 
A mitjans segle II aC colons romans construeixen la ciutat d’Ilturo, situada en el nucli urbà de 
Cabrera de Mar, va ser seu de l’administració i autoritat romana per tutelar el procés de 
romanització de la Laietana. 
 
Els models 3D esdevindran un recurs d’investigació (cadastres, evolució urbana, model i gestió 
del territori, característiques elements mobles i immobles), a la vegada que un material 
iconogràfic de divulgació clar, comprensible i útil per a museïtzacions i senyalística (panells en 
els jaciments i/o museu, animacions, realitat virtual, codis QR, o en la xarxa).  
 
 
 
 
 
3. Noves aportacions a l’estudi de la Vil·la de Tor re Llauder 
Carme Puerta López i Vanessa Muñoz Rufo. Secció Arqueològica de Mataró 
 
En els darrers anys s’han reprès les excavacions a l’anomenat Clos Arqueològic de Mataró, lloc 
on està ubicada la vil·la romana de Torre Llauder. Aquesta vil·la estava situada a uns 1.200 m 
de l’entrada de la ciutat d’Iluro i a uns 600 metres de la Via Augusta.   
 
Des de l’any 1961 és coneguda i en la dècada dels 80 es van fer intervencions arqueològiques 
puntuals quan es van restaurar per primera vegada els mosaics d’algunes de les estances.  
 
Entre els anys 2006 i 2010 les excavacions s’han concentrat en els sectors est i oest del Clos 
Arqueològic i els resultats obtinguts han permès conèixer millor la distribució espaial de la vil·la, 
datar la fundació, algunes remodelacions importants fetes a l’edifici, concretar l’abandonament 
final i conèixer les fases prèvies i posteriors a l’edificació.  
 
Durant els anys 2010 i 2011 s’han restaurat novament els mosaics, s’han netejat murs i altres 
elements arquitectònics i s’han protegit les restes arqueològiques per evitar la degradació.  
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10.15 – 11.00 h. Bloc II 

 
 

 
 
 
4. Iniciant el corpus digital d’Arnau de Vilanova 
Sebastià Giralt. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
El projecte del corpus digital d'Arnau de Vilanova (abreujadament Arnau DB) pretén recollir i 
donar a conèixer la recerca elaborada al voltant del metge i reformador medieval Arnau de 
Vilanova, així com aprofundir en determinades línies d’investigació que hi estan centrades: la 
documentació arxivística, la tradició manuscrita, la pervivència editorial i l’edició crítica. El 
projecte cerca crear un web en el qual es presentarà el personatge i la seva obra i donarà 
accés a una sèrie de bases de dades sobre Arnau de Vilanova: obres del corpus arnaldià i 
pseudoarnaldià, manuscrits i edicions antigues del corpus arnaldià, documents d’arxiu sobre la 
vida i l’obra d’Arnau, edicions contemporànies i bibliografia secundària. Arnau DB s'inscriu en el 
CODITECAM, que inclou diverses bases de dades relatives a la cultura medieval catalana. 
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5. Contacte de poblacions i estrangeria en el món g rec antic. Un estudi de fonts  
Marta Oller Guzmán. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer la propera publicació d’una monografia 
sobre contacte de poblacions i estrangeria en el món grec antic, realitzada per un equip 
interdisciplinari de filòlegs i juristes de la UAB sota la direcció de la Prof. Rosa-Araceli Santiago. 
Aquest llibre és el resultat d’anys de recerca sobre la condició de l’estranger a la Grècia antiga 
des d’una doble perspectiva:  
 
1) l’estudi dels processos de formalització institucional de les normes que regien les relacions 
amb l’estranger, així com els diferents graus i formes d’integració de l’estranger en una 
comunitat diferent a la seva, i  
 
2) l’estudi de la institució de la xenía “hospitalitat” en els mites més coneguts de la literatura 
grega. El volum, que consta de setze contribucions, inclou l’anàlisi i la interpretació d’una 
selecció de fonts, tant literàries com epigràfiques, que permeten comprendre l’evolució de la 
problemàtica lligada a l’estrangeria i les diferents respostes que s’hi varen donar des dels 
primers testimonis fins a l’època clàssica. 
 
 
 
 
 
6. Activitats entorn del coneixement del context na tural en època romana des del MNAT: 
l’hortus experimental de la vil·la romana dels Munts (Altafu lla) i l’exposició “ Paradisus. 
Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a Orléans”  
Pilar Sada. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
 
Els autors clàssics, les imatges de jardins i espècies vegetals representades en diferents 
suports –pintures, mosaics, relleus, ceràmiques, monedes, etc.–, així com les dades 
proporcionades per la recerca arqueològica i per les diferents ciències auxiliars –estudis de 
pol·len, de carbons vegetals, de matèries orgàniques, etc–, ens permeten conèixer i refer, d’una 
manera bastant aproximada, com seria el context natural i el seu ús en època romana. 
  
La creació d’un hortus experimental a la Vil·la romana dels Munts (Altafulla), així com 
l’organització de l’exposició “PARADISUS. Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a Orléans” –
dins del projecte europeu Comenius Regio Tarragona-Orléans “Biodiversitat: Jardins romans i 
jardins del Loira” – i el conjunt d’activitats organitzades al seu entorn,  han conformat aquesta 
proposta d’apropament al coneixement històric des de la unió del patrimoni cultural amb el 
patrimoni natural. 
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11.30 – 12.30 h: Bloc III 
 
 

 
 

 
 
7. Althiburos 
Joan Sanmartí. Universitat de Barcelona 
 
Els treballs de recerca desenvolupats des del 2006 a la ciutat númido-romana d’Althiburos 
(regió d’El Kef, al nordoest de Tunísia) i al seus encontorns han demostrat l’existència d’una 
important aglomeració d’època preimperial. Al territori adjacent s’ha documentat també la 
presència d’un elevat nombre de túmuls funeraris i altres estructures que tipològicament són de 
formes “protohistòriques”, tot i que els pocs que han pogut ser excavats van ser construïts i 
utilitzats en època imperial. Aquesta tipologia de monuments funeraris contrasta netament amb 
la dels mausoleus de tipus clàssic que es troben a la perifèria immediata de la ciutat, i 
demostren la persistència de pràctiques funeràries preromanes, que probablement cal explicar 
també per la continuïtat de les estructures socials i de formes de vida indígenes sota en època 
imperial.  Aquest fet, així com la persistència de certes tradicions púniques, mostra l’existència 
d’un ambient cultural híbrid i una societat segmentada en diferents grups ètnics i socioculturals. 
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8. Patrimoni i progrés social. L’impacte econòmic d e Tàrraco Viva  
Magí Seritjol. Ajuntament de Tarragona 
 
El Consorci per a la promoció turística de la Tarraco Romana, va encarregar l’any 2010 un 
estudi d’impacte econòmic  turístic del festival Tarraco Viva. Es tractava de conèixer amb dades 
fiables, algunes de les implicacions econòmiques de l’organització d’aquest esdeveniment 
cultural. 
 
L’estudi consistí bàsicament en l’entrevista personal a prop de 3.000 persones que assistiren al 
festival en les edicions de l’any 2010 i 2011.També es realitzà entrevistes a hotelers, 
comerciants i altres entitats publiques i privades a fi i efecte de poder quantificar els elements 
bàsics per a l’estudi. 
 
L’estudi no es realitzà des de l’organització del festival, sinó que va ser absolutament autònom. 
 
 
 
 
 
 
9. Auriga, nova etapa 
Montserrat Tudela. Revista Auriga 
 
El número 0 de la revista Auriga va sortir l’any 1991, en suport paper. L’objectiu era divulgar al 
gran públic el món antic, en uns temps que el concepte “divulgació” tenia una acceptació molt 
diferent a la d’ara en tots els nivells acadèmics i institucionals. Des del començament vam voler 
divulgar el nostre passat grecoromà amb rigor científic i fer-ho en català. Des del número 1 
l’Auriga és membre de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Aviat ens vam 
adonar que, a més del gran públic, també hi havia un buit en la divulgació entre el propi 
col·lectiu professional, tot i que vam trigar tretze anys en poder dur a terme el Fòrum Auriga, la 
reunió anual interdisciplinària que avui ens reuneix.  
 
D’altra banda, des de l’any 1992 convoquem el cartell de Premis Auriga. També des d’Auriga 
hem promogut l’actualització de la ciència papirològica, en col·laboració amb l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, i estem fent l’inventari papirològic català.  
 
I amb la mateixa voluntat de divulgar amb rigor entre el gran públic el nostre passat grecoromà, 
estem presents a les xarxes socials més conegudes com Twitter, Facebook i Linkedin, amb un 
gran nivell de participació. 
 
El mes de setembre d’enguany vam iniciar una nova etapa de la revista amb el canvi de suport. 
Des del número 61 la revista és digital i hem canviat de periodicitat. Ara l’Auriga és bimensual. 
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Salutació dels organitzadors 
 

 
 

 
 
La regidora de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Patrícia Antón (al centre de la 
imatge), va adreçar una salutació als assistents al vuitè Fòrum Auriga, en nom de l’alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i la regidora de Cultura d’aquesta ciutat, Carme Crespo. 
 
A més de la representant de l’Ajuntament de Tarragona també van adreçar unes paraules als 
assistents Isabel Rodà, directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; Xavier Tudela, 
president de l’organització Capital de la Cultura Catalana; Francesc Tarrats, director del Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, i Montserrat Tudela, directora del Fòrum i de la revista 
Auriga. 
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13.00 h – 14.15 h: Bloc IV 
 

 
 
 

10. Tractament dels jaciments superposats. La Boell a. 
Josep Vallverdú, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i Marta Prevosti, 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
 
El terme de la Boella es localitza en l'extrem nord-oriental de la fossa de Reus i la seva 
investigació arqueològica té molt a veure amb la Geologia del Quaternari de la conca del 
Francolí. 
 
Les primeres notícies de troballes arqueològiques a la Boella apareixen en la memòria 
explicativa de la fulla de Tarragona de l'any 1933 en la que Mn. J.R. Bataller exposa la 
presència de restes paleontològiques atribuïdes al Pliocè. Més endavant, durant les 
intervencions arqueològiques de salvament de la vila dels Antigons, en Ramón Capdevila i 
membres del museu de Prehistòria S. Vilaseca de Reus descobreixen les restes d'Elephas 
meridionalis, un taxó que té la seva última aparició en la transició Pleistocè  Inferior-Mig (0.7  
Ma). 
 
L'actual projecte de recerca a la Boella és inclòs en el "Evolució Paleoambiental i Poblament 
Prehistòric a le Conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona" 
dipositat en el Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Els resultats 
dels primers 5 anys de recerca i intervenció arqueològica en el jaciment anomenat Barranc de 
la Boella s'han centrat en 3 localitats sondejades per tal d'avaluar el seu interès prehistòric i 
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patrimonial. La recerca ha estat orientada en argumentar la presència humana i el nombre de 
contexts arqueopaleontològics. 
 
La successió estratigràfica del Barranc de la Boella conté diversos nivells arqueològics i 
paleontològics que ocupen la transició Pleistocè Infierior i Mig (1-0.7 Ma.), nivells arqueològics 
del Pleistocè Mig (amb industries axeli·lianes i musterianes) i ocupacions històriques amb 
restes materials i estructures ibèriques i romanes.   
 
 
 
11. “Les Terres de l’Ebre: de la prehistòria a l’ed at mitjana”, nova exposició permanent 
d’arqueologia del Museu de les Terres de l’Ebre (Am posta-Montsià)  
M. Mar Villalbí. Museu de les Terres de l’Ebre 
 
L’any 2011 es va inaugurar la nova exposició permanent del Museu de les Terres de l’Ebre, fins 
aquell any Museu del Montsià, centrada en els temes cabdals de la història del territori i de la 
societat determinada per la situació estratègica vora l’Ebre. Presentem “Les Terres de l’Ebre: 
de la prehistòria a l’edat mitjana”, part de l’exposició permanent dedicada a l’arqueologia on es 
mostra l’evolució del poblament a les nostres terres a partir dels testimonis materials i els 
resultats d’anys de recerca arqueològica. L’exposició, amb un guió rigorós i una posta en 
escena estèticament moderna, s’organitza en cinc grans àmbits cronològics: De la cova al 
poblat (prehistòria); Els tossals fortificats (protohistòria); La colonització del camp (món romà) i 
Els senyors de la terra (medieval). Entre la protohistòria i el món romà es desenvolupa un àmbit 
temàtic dedicat al comerç que reforça la connexió de les terres de l’Ebre amb els grans centres 
mediterranis.  
 
 
 
 
 
12. Projecte Ager Dertosanus 
Toni Cartes i José Ignacio Fiz Fernández. Museu de les Terres de l’Ebre i Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica 
 
Aquest projecte neix d'un conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Museu 
de les Terres de l'Ebre que ja compta amb 4 anys de desenvolupament. Es tracta d'un projecte 
ampli de recerca centrat en l'època antiga al curs final de l'Ebre, que inclou prospeccions en 
extensió al territori, col·laboracions amb altres universitats a nivell internacional (Southampton, 
Cambridge, etc), l’aplicació d’un conveni de docència i transferència de tecnologia entre la 
URV/ICAC i el Museu de les Terres de l’Ebre i l'aplicació de noves formes de recerca 
preventiva basades en el GIS i el GPSD. Totes aquestes recerques, imbricades entre elles, han 
de permetre un millor coneixement d'aquest territori en època antiga. 
 
En aquesta comunicació es presenten els resultats preliminars d'aquests anys de recerca i de 
manera especial els que es deriven de l'aplicació de la tecnologia GIS i les noves formes de 
recerca desenvolupades en aquest territori.  
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13. Darreres novetats sobre la Tortosa romana. Inte rvencions arqueològiques del 
GRESEPIA (URV) entre els anys 2006 i 2011 a la ciut at 
Ramon Ferré, Jordi Diloli, Jordi Vilà i Ramon Jàrrega. Universitat Rovira i Virgili i Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica 
 
Des de l’any 2004, en el marc del projecte Anàlisi de l’evolució urbana de la ciutat de Tortosa 
des de la seva fundació fins a l’Alta Edat Mitjana, el Grup de Recerca Seminari de Protohistòria 
i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV ha portat a terme diverses intervencions arqueològiques 
al nucli antic de Tortosa, de les quals en destaquem les realitzades a la zona compresa entre el 
barranc del Rastre i el vessant meridional del Turó de la Suda. Aquests treballs han permès 
ampliar substancialment els coneixements sobre l’antiga Dertosa i els seus orígens 
protohistòrics, malgrat que encara hi ha molts interrogants a respondre. En la comunicació 
presentem els resultats de les excavacions efectuades als carrers Montcada, Sant Domènech, 
Sant Felip Neri i la Mercè de la capital del Baix Ebre. 
 
 
 
 
 
 
 

14.15 h – 16.30 h:  Pausa per dinar 
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16.30 h – 17.30 h: Bloc V 
 

 
 

14. Els Seminaris de Segona Sofística, una manera d iferent de fer i transferir recerca. 
Grup de recerca Graecia Capta 
Francesca Mestre. Universitat de Barcelona 
 
El grup de recerca Graecia Capta –que, com a tal grup, acaba de complir 10 anys– té com 
objectiu de recerca conèixer i aprofundir en tot allò que té a veure amb el concepte “grec” o 
“Grècia” en el si de l’Imperi Romà. Com a filòlegs, òbviament vam començar –i continuem– 
llegint, traduint i editant els textos dels autors hel·lenòfons de l’imperi. Tanmateix, a partir de 
l’experiència d’aquesta lectura, el nostre camp d’interès s’ha anat eixamplant, per dues 
constatacions fonamentals. D’una banda que, en certa mesura, l’Imperi Romà representa a 
l’antiguitat allò que en els nostres temps anomenem globalització i que, per tant, fins allà on 
sigui possible, es poden establir punts de connexió que serviran per tenir una millor intel·leccció 
dels dos extrems comparats. D’altra banda, que l’Imperi Romà és generalment estudiat per les 
grans gestes militars, polítiques, de creació d’infraestructures, etc., però no com a gresol de 
llengües, cultures, religions, etc. Per suplir aquestes mancances, el nostre grup treballa en 
molts sentits. Publicacions, organització de congressos i jornades, assistència a esdeveniments 
científics a l’estranger, etc., però també organitza, dues vegades l’any, els anomenats 
Seminaris de Segona Sofística, d’assistència lliure, on, d’una manera menys formal que en un 
congrés, es presenten i es debaten, amb el recolzament dels textos, molts d’aquests aspectes 
de l’Imperi Romà poc debatuts en general: oposició grec/romà; bilingüisme o fins i tot 
trilingüisme, relacions del poder amb altres cultures (judaisme), naixement del cristianisme en el 
si de l’imperi i difusió cultural, etc.  
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15. L’Antiguitat recreada: l’experiència com a moto r de coneixement històric 
Jordi Cortadella. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Els grups de recreació històrica “historical re-enactment” fan que el passat sembli 
enganyosament present i concret, però no hem d'oblidar que no es tracta d'un espectacle del 
passat, sinó d'una activitat feta per persones del present que intenten explorar el passat. El 
veritable potencial de la recreació històrica és precisament aquest, mostrar la fragilitat dels 
nostres coneixements històrics, il·lustrar el grau en què la història és un procés obert. A 
diferència dels monuments històrics, el “re-enactment” és una forma més oberta i creativa de 
commemorar la memòria col·lectiva, un autèntic "monument mòbil". Però igual que els 
monuments, el “re-enactment” està sotmès als canvis de les modes, al caprici dels gustos i als 
perills de la invenció. 
 
 
 
 
 
 
16. L’amfiteatre de Tàrraco: proposta de dinamitzac ió social des de la praxi arqueològica  
Josep Maria Macias, Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Andreu Muñoz, Museu Bíblic 
Tarraconense, i Imma Teixell, Ajuntament de Tarragona 
 
Aquest projecte interinstitucional, considerant la riquesa patrimonial del conjunt de l’Amfiteatre 
romà i la lectura que ofereix com a síntesi de la història de la ciutat de Tarragona, pretén portar 
a terme un programa de difusió per donar a conèixer la transformació històrica del monument i 
el paper del cristianisme com a factor de la metamorfosi estructural del conjunt. 
 
La proposta ha estat titulada com a Amphiteatrum, memoria et ecclesiae, la qual cerca 
aprofundir en la socialització de la recerca efectuada i en la creació d’eines pedagògiques, per 
tal d’oferir una visió diacrònica de les religions com a part fonamental del substrat cultural de la 
nostra societat que, a la vegada, puguin ser d’utilitat per la creació de continguts museístics del 
recinte. El projecte va adreçat a tota la societat i projecta l’escenificació de reconstrucció 
històrica conjuntament amb ítems més estàtics com una exposició temporal, visites, 
conferències i la presentació d’una publicació pedagògica que permeti materialitzar la síntesi de 
les experiències transferides al gran públic. 
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17. Lliçons de la Càtedra M. Àngels Anglada  
Mercè Enrich, Lina Vilamitjana. Equip ICE de Cultura Clàssica de la Universitat de Girona 
 
Presentem l’experiència que ha suposat la realització de les primeres Lliçons de la Càtedra  M. 
Àngels Anglada de la UdG, amb la professora  i catedràtica de llatí, Dolors Condom i Gratacós, 
com a protagonista. 
 
L’Equip ICE de Cultura Clàssica  de Girona, en col·laboració amb la Càtedra M. Àngels 
Anglada de la UdG, va organitzar unes jornades amb la intenció d’homenatjar  la professora 
Dolors Condom, vint anys després de la seva jubilació i alhora  poder gaudir de les seves 
experiències didàctiques i de la seva recerca filològica. Volíem  recollir i revalorar els seus 
ensenyaments i, alhora, arropar-la amb un seguit de persones que en algun moment de la seva 
vida han rebut la seva influència benefactora. 
 
Les jornades es varen desenvolupar  al llarg de quatre matinals –els dies 2, 3, 4 i 5  de juliol de 
2012- a la Sala de Graus de la UdG. Dolors Condom  en forma de lliçó magistral ens va 
transmetre les seves experiències i coneixements entorn la traducció, el diccionari, la docència 
del llatí i els recursos didàctics. Després de cada lliçó hi va haver un espai d’intercanvi entre els 
assistents en forma de taula rodona.  
 
Creiem que aquests homenatges s’han de portar a terme quan l’acció de transmetre i de rebre 
es pot realitzar amb tota plenitud. És per això que us presentem la nostra experiència amb la 
professora Condom, perquè tothom s’animi a reconèixer els mèrits de les persones quan 
aquestes poden gaudir plenament dels merescuts homenatges. 
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17.30 h – 19.00 h: Bloc VI 

 

 
 

18. Restitució virtual de la tomba número 51 de la necròpolis ibèrica de Dos Pins a 
Cabrera de Mar. Última novetat del web 2.0 
Josep Maria Rovira i Ferran Bayés. Grup de Recerca de DidPatri-Universitat de Barcelona 
 
 
Es presenta el model 3D restituït d’una tomba singular de la Necròpolis ibèrica dels Dos Pins. 
 
Cabrera de Mar (Maresme) compta amb tres necròpolis ibèriques. La dels Dos Pins, Can 
Rodon i Can Ros, les úniques trobades fins ara a la Laietània. 
 
El model de la tomba 51 és un material iconogràfic de divulgació que podeu consultar al web 
www.cabrerademarpatrimoni.cat “Cabrera de Mar, arqueologia i patrimoni”. Aquest té 
l’objectiu de divulgar al gran públic, però sobretot als nostres estudiants de primària, secundària 
i universitat, l’arqueologia i el patrimoni iber, romà, medieval i modern de Cabrera de Mar, fent-
lo comprensible per dotar-lo de contingut per educar en els valors del patrimoni i la seva 
preservació. Els models 3D són a més un material iconogràfic de divulgació clar, comprensible i 
útil per a museïtzacions i senyalística (panells en els jaciments i/o museu, animacions, realitat 
virtual, codis QR, o en la xarxa). 
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19. Concurs Odissea a Catalunya 
Meritxell Blay. Associació de Professors de Clàssiques (APLEC) 
 
L’Associació de Professors de Llengües Clàssiques (APLEC) va convocar el curs 2011-2012 la 
primera edició del Concurs Odissea a Catalunya. Aquest certamen està dirigit principalment 
als alumnes de Cultura Clàssica, Llatí i Grec pertanyents a qualsevol dels centres oficials 
d'Ensenyament Secundari de Catalunya.  Aquest concurs, que va tenir lloc entre finals de gener 
i principis de febrer, tenia un format en línia on els alumnes, en grups, havien de registrar-se i 
accedir periòdicament a la pàgina del concurs per respondre les preguntes que es feien 
relacionades amb temes concrets de les assignatures de cultura clàssica, llatí i  grec. 
 
Era la primera vegada que se celebrava aquest concurs a Catalunya, afegint-la a Galícia (que 
celebrava enguany la seva setena edició) i València (la cinquena). La idea original del Concurs 
Odissea és de les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels 
departaments de Grec i Llatí de l'Institut “David Buján” de Cambre (Coruña).  Aquest concurs es 
va celebrar a les mateixes dates a tots els territoris participants en l’edició d’enguany.  
 
Pel que fa als premis hi havia dues categories. La del premi estatal, dotat amb un total de 600 
euros i l’autonòmica, que en el cas de Catalunya constava de 3 premis de 100, 75 i 50 euros, 
per als tres primers classificats. 
 
Tot i ser la seva primera edició, la iniciativa va tenir molt bona acceptació entre els centres de 
secundària catalans i hi van prendre part un total 309 centres, amb un total de 921 alumnes 
que van participar en aquesta primera edició del Concurs Odissea. 
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20. La Secció Catalana de la SEEC 
Esperança Borrell i Pilar Gómez, Sociedad Española de Estudios Clásicos. Secció Catalunya 
 
Van fer un repàs a grans trets de la SEEC i es va donar a conèixer breument l'origen, objectius, 
funcionament  i activitats de la Secció i el seu grau d'arrelament a Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

Diumenge 18 de novembre a la Vil·la Romana dels Mun ts (Altafulla) 
 
 
Els assistents al VIII Fòrum Auriga van fer una visita comentada a la Vil·la Romana dels Munts, 
a Altafulla, que gestiona el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, de la mà d’uns 
excel·lents Francesc Tarrats, director del Museu, i Pilar Sada, conservadora, que van explicar 
el present del jaciment i els projectes de futur, basats en el pla director encara no del tot 
desenvolupat d’aquesta joia arqueològica. 
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L’equip de la revista Auriga us convida a retrobar-nos a Ripoll l’any vinent, per a seguir 
l’actualitat del món antic, al IX Fòrum Auriga que celebrarem en el marc de la Capital de la 
Cultura Catalana Ripoll 2013 
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