
  

 

 

 

TARRACO 2011.  

Jornades d’Arqueologia sobre intervencions a la ciutat romana i el seu 
territori 

 

Reunió científica  convocada per conèixer, debatre i publicar els treballs arqueològics realitzats en els darrers 

anys a l'antiga ciutat de Tàrraco i el seu territori, incloent les intervencions realitzades sobre els monuments 

reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. 

  

La conservació dels monuments i en general l'activitat arqueològica motivada per les activitats d'urgència i 

els projectes de recerca solament troben un sentit ple quan s'integren en projectes i activitats d'investigació 

globals dirigits a conèixer en profunditat la història de les societats antigues des de tots els àmbits, amb la 

voluntat d’avançar en el progrés científic d’una disciplina i en la millora de la base de coneixement per al 

desenvolupament de noves estratègies de socialització. 

 

 L’organització d’aquesta reunió serà a càrrec d’una comissió tècnica integrada per representants de les 

diferents institucions amb responsabilitat sobre el patrimoni històric i arqueològic de Tarragona i estan 

cridats a participar els directors de les principals intervencions arqueològiques realitzades en el període 

2000/2010. 

 

Reunió dirigida als professionals de l’Arqueologia i als investigadors d'Universitats, Museus i Administracions 

que tenen la recerca sobre Tàrraco com activitat principal. Constituirà una oportunitat de confrontació i 

d’aproximació entre els professionals pertanyents a diverses institucions i amb responsabilitat diverses, de 

tal manera que permetrà una millor coordinació entre les diferents tasques que conformen el patrimoni 

cultural. De vital interès és la potenciació entre el món universitari i el laboral per tal de transcendir els 

resultats de l’activitat professional al món de la recerca. 

 

 



  

 

 

L’activitat està oberta a tots aquells estudiants universitaris de segons cicles dels Graus en Història i Història 

de l’Art, Patrimoni i Turisme i Escoles d'Arquitectura, especialment per als estudiants del Màster en 

Arqueologia de la URV. D’aquesta manera constitueix una activitat formativa i pràctica en la formació 

universitària, a la vegada que permet la coneixença entre alumnes i professionals possibilitant no només la 

transferència de coneixement sinó la integració en l’empresa privada. La reunió està oberta en general per a 

tots aquells ciutadans interessats pel patrimoni històric i arqueològic de Tarragona. 

Per altra banda, la publicació dels resultats constituirà un mitjà periòdic de difusió de l’activitat laboral i de la 

recerca que s’efectua a les contrades tarragonines. La difusió de l’obra, mitjançant els canals habituals 

d’intercanvi bibliotecari permet arribar als àmbits de recerca nacionals i internacional. 

 

Institucions organitzadores: 

 Universitat Rovira i Virgili, Àrea d’Arqueologia, Departament d’ Història i Història de l’Art.  

 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 

 Comissió de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona / Museu d’Història de Tarragona 

 Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 

 Serveis Territorials d’Arqueologia a Tarragona del Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 

 

Comissió Tècnica organitzadora:  

 Prof. Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo (Catedràtic d’Arqueologia, URV/ICAC)  

 Dr. Josep Maria Macias (investigador titular, ICAC/URV)  

 Maria Adserias (arqueòloga territorial, ST Departament de Cultura, Gen Cat)  

 Dra. Maite Miró (arqueòloga territorial, ST Departament de Cultura. GenCat)  

 Prof. Dr. Josep Anton Remolà (conservador del MNAT, prof. Assoc URV) 

 Imma Teixell (arqueòloga municipal, CPH, Ajuntament de Tarragona). 

 
 

 

 



  

 

 

DIJOUS,   10 NOVEMBRE   

Ubicació: Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura. C/ Major, 14 

9.00: Presentació Jornades   

Maria Adserias (SSTT Arqueologia), Josep Maria Macías (ICAC/URV), Maite Miró (SSTT 

Cultura), Josep Anton Remolà (MNAT), Joaquin Ruiz de Arbulo (URV/ICAC), Imma Teixell 

(CPH). 

9.10: “Balanç de les intervencions realitzades 1999-2011” 

 Maite Miró i Maria Adserias, Serveis Territorials de Cultura.      

9.30: “Intervencions a la muralla romana (2008-2011)” 

Isabel Peña, Dolores Ynguanzo  (Nemesis / CPH). 

10.00:  “Excavacions a la nau central de la catedral (recinte de culte del Fòrum Provincial)” 

Josep M.  Macias, Andreu Muñoz, Imma Teixell  (ICAC / CPH / Museu Bíblic). 

10.30 – 11.00:  Pausa  

1.00: ”Noves excavacions a l’interior de la plaça de representació del Fòrum Provincial” 

César A. Pociña (CODEX). 

11.30: “Excavació arqueològica a Ca  La Garça”  

David Bea, Aleix González. 

 

 

 

http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=Carrer%20Major,%2014&XYADDRESS=353742.89:4553478.16&


  

 

 

12.00: “Excavació arqueològica a l’Antic Beateri de San Domènec (sector occidental del 

Forum Provincial)” 

 Moisés Diaz, Joan E. Biosca, Imma Teixell. 

12.30: “Les carceres del circ” 

Carles Brull, Montse Corominas.  

13.00: “Actuacions a l’entorn del  Mercat Central” 

Marta Bru, Josep Francesc Roig, Imma Teixell. 

13.30- 14.00: Instruments per a la gestió turística del Patrimoni de la Tarraco Romana. Els 

manuals de producte.  

Jordi Calabuig. 

 

16.00: “Les troballes a la cruïlla Rambla Nova / Ramon y Cajal / C. Colom” 

Joan F. Roig, Imma Teixell, Montse García. 

16.30. “Actuacions en la basílica visigoda de l’amfiteatre de Tarraco” 

Albert Casas, Judit Ciurana, Ma Himi, Josep M. Macias, Andreu Muñoz, Imma Teixell. 

17.00: “ La via de la Fonteta i l’àrea funerària del c. Eivissa i la Casa del Mar” 

Josep F. Roig, Marta Bru, Montse García i Imma Teixell. 

17.30: “Hàbitat suburbà a la vora del Francolí”  

Juan Trenor, Marc Gimeno, Montse Garcia (CODEX). 

18.00- 18.30:  Pausa 



  

 

 

 

18.30:  “L’àrea funerària oriental de Tarraco”   

Judit Ciurana (ICAC). 

19.00: “Estructures funeràries al Col·legi Sagrat Cor de Jesús” 

Cesar Augusto Pociña (CODEX).   

19.30: “Intervenció arqueològica a l'aqüeducte de les Ferreres” 

Reis Fabregat e Isabel Peña (Nemesis). 

20.00. Debat 

 

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE 

Ubicació: Antiga Audiència. Plaça del Pallol, Tarragona 

9.00:  “El complex terrissaire del Vila-sec  (Alcover)”     

Josep Francesc Roig (CODEX). 

9.30:  “La vil·la del Moro” 

Francesc Tarrats, Josep Anton Remolà i Jacinto Sánchez. 

10.00: “El mitreu de la vil·la dels Munts”    

Josep Anton Remolà, Josep Francesc Roig i Jacinto Sánchez. 

 

10.30-11.00: Pausa 

 

http://maps.google.es/maps?q=pla%C3%A7a+de+pallol,+3+Tarragona&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ca:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x12a3fcd401fd1d35:0x1300fae001a44bc1,Pla%C3%A7a+del+Pallol,+3,+43003+Tarragona&gl=es&ei=UbBxTqq8L46q8QOE57SaCg&sa=
http://vil.la/


  

 

 

 

11.00: “La vil·la de Centcelles i l’aqüeducte del Pont de les Caixes” 

Josep Francesc Roig i Josep Anton Remolà. 

11.30: “La vil·la de Fontanals a Valls” 

Sònia Pasqual (ANTEQUEM).    

12.00:  “La vil·la de Barenys  a Salou”     

Pedro Otiña (NEMESIS). 

12.30: “La vil·la de la Burguera a Salou” 

Francesc Bosch, Moisès Díaz, Josep M. Macias 

13.00: “La vil·la del Barranc de Sales (la Selva del Camp)”  

Marta Bru  (CODEX). 

 

13.30: Debat i cloenda de les jornades 

 

 


