Seminari d’Arqueologia Clàssica:

Ciutat i territori al conventus Tarraconensis: casos d’estudi i estat de la recerca
(projecte I+D HAR2009-10752 - Grup Recerca Arqueològica UAB-ICAC 2009SRG1163)
20 de desembre de 2012 Sala d’Actes de l’ICAC

MATÍ
9.45 – 10.00 Benvinguda i presentació a càrrec de Josep Guitart (UAB-ICAC)
10.00 – 10.20 Ciutat i territori al conventus Tarraconensis. Una recerca de topografia arqueològica transversal i comparativa 																Josep Guitart (UAB-ICAC)
10.20 – 10.40 Un projecte incipient: El Puig Castellar de Biosca y la presència militar romana en el nordest peninsular en el segle II aC 																Joaquim Pera (UAB)
10.40 – 11.00 La recerca arqueològica a Tarraco: elements de debat - Josep M. Macias (ICAC)
11.00 – 11.20 Espais públics i privats a les ciutats del Conventus Tarraconensis - Ada Cortés i Núria Romaní (UAB-ICAC)
11.20 – 11.45 Debat
11.45 – 12.00 Pausa
12.00 – 12.20 Resultats comparatius del projecte ager Tarraconensis - Marta Prevosti (ICAC)
12.20 – 12.40 Aproximació a l’estructuració del territori i l’evolució del poblament de l’ager Iessonensis - Esther Rodrigo (ICAC)
12.40 – 13.00 Xarxa de transport republicana: condicionants temporals - Cèsar Carreras(UAB) i Pau de Soto (IAM)
13.00 – 13.20 El model d’explotació econòmica. Organització de la producció amfòrica al Baix Llobregat a través de les àmfores - Piero Berni (ICAC)
13.20 – 13.45 Debat
13.45 - 16.00- Pausa

TARDA
16.00 – 16.30 Iltirta, una realitat per descobrir? - Xavier Payà (Ajuntament de Lleida, Secció Arqueologia)
16.30 – 16.50 La ciutat i la Seu d’Egara - Gemma García (ICAC)
16.50 – 17.30 Reflexions des de les tesis doctorals recentment defensades o en curs
17.30 – 18.00 Debat
18.00 – 18.15 Pausa
18.15 – 18.35 Planificació i estrategies de difusió del Museu i Parc Arqueològic de Guissona - Josep Ros (Museu de Guissona Eduard Camps)
18.35 – 18.55 L’assentament romà de Can Tacó - Turó d’en Roina, un jaciment per descobrir - Montserrat Tenas (Museu de Montmeló)
18.55 – 19.15 Debat final i cloenda

Inscripcions:
La inscripció a aquest seminari és gratuïta i està oberta a tots els públics però el nombre de places està supeditat a l’aforament de la Sala d’Actes.
Per tal de poder confirmar la vostra plaça, caldrà que envieu un correu electrònic a info@icac.net indicant les dades següents:
Nom i cognoms
Telèfon de contacte
Correu electrònic
Centre o Universitat al que pertanyeu (si s’escau)

Contacte:
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Plaça Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel. + 34 977249133 / Fax + 34 977224401

