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De març a octubre de 2019
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Consulteu les nostres activitats a WWW.MNAT.CAT 

@mnattgn

#MNAT

Recerca en curs
Programa de difusió de la recerca al MNAT

Amb el suport de:

Inscripció prèvia recomanada al: 
977 25 15 15 / mnat@gencat.cat

 Places limitades



Un dels eixos fonamentals dels museus és tant la recerca 
de les seves col·leccions com dels seus conjunts monu-
mentals. Una tasca interna que es troba avui en dia oberta 
a investigadors, centres de recerca, institucions científi-
ques, universitats, professionals... que generen un treball 
interdisciplinari sota diversos punts de vista.
 
El cicle “Recerca en curs”, organitzat pel MNAT en 
col·laboració amb l’ICAC, sorgeix de la voluntat de difondre 
i posar de manifest els projectes de recerca que s’estan 
duent a terme actualment al MNAT. 

Plantejat com a intercanvi d’idees i divulgació de projectes 
al voltant del patrimoni romà en un format dinàmic, acosta 
al públic no només especialitzat projectes de recerca 
aplicats al territori de Tàrraco.

Recerca en curs
Programa de difusió de la recerca al MNAT

Dimecres 13 de març, a les 19 h
Antinous. La tecnologia 3D al servei del Patrimoni

Amb la participació de Julio César Ruiz, investigador de l’ICAC,  
Víctor López Menchero, Director Científic a Espanya de Global 
Digital Heritage i Albert Sierra, expert en noves tecnologies de 
l’ACdPC.
Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa. Port de Tarragona)

Dimecres 10 d’abril, a les 19 h
Estàtues al descobert

Amb la participació dels restauradors Pau Arroyo de l’empresa 
Lesena i Pere Rovira del Centre de Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya (CRBMC) 
Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa. Port de Tarragona)

Dimecres 5 de juny, a les 19 h 
Cadàvers fora de lloc

Amb la participació d’Andrea Vilela, antropòloga de la UAB, Diana 
Gorostidi, investigadora de l’ICAC i professora de la URV i Judit 
Ciurana, investigadora de l’ICAC.
Lloc: Necròpolis Paleocristiana (Av. de Ramón y Cajal, 84)

Dimecres 9 d’octubre, a les 18 h  
La decoració de la Vil·la romana dels Munts: 
escultura i revestiments parietals

Amb la participació d’Anna Gutiérrez, Laura Galan i Julio César 
Ruiz, investigadors de l’ICAC.
Lloc: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla)

Dimecres 16 d’octubre, a les 18 h
La decoració de la Vil·la romana dels Munts: 
arquitectura i pintura

Amb la participació de Carmen Guiral, professora de la UNED i 
Javier Á. Domingo Magaña, professor de la Pontificia Università 
della Santa Croce.
Lloc: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla).
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