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Presentació

Tarragona, la romana Tarraco, capital de l'antiga província Hispània citerior, per ella 
nomenada Tarraconense, ha heretat un ric i important patrimoni històric i
monumental que la converteixen en una de les ciutats destacades de l'Imperi romà. 
Conscient de la transcendència del seu passat, la Fundació Privada Mútua Catalana, 
entitat tarragonina sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la 
cultura, va crear en 2012 el Congrés arqueològic internacional Tarraco Biennal i ha 
acordat el patrocini de la segona edició, centrada en aquesta ocasió en la figura 
d'August, de qui es compleix, el 19 d'agost de 2014, el bimil·lenari de la seva mort.

L'any 27 aC Octavià rebia del Senat el títol d'August i tots els poders de l'Estat. En 
els anys 26 i 25 aC va estar a Tarraco recuperant-se d'una malaltia. Des d'aquí va 
rebre notícies de Roma i de la guerra càntabra, així com ambaixades dels països més 
llunyans. Durant la seva estada la ciutat li va dedicar un altar. August va organitzar 
nous censos, la reforma de les províncies i la refundació d'un gran nombre de ciutats. 
Més tard, l'any 15, després de la seva mort i en ser oficialment deïficat, la província 
va decidir aixecar a Tarraco el magnífic temple d'August recordat per l'historiador 
Tàcit.

Sens dubte, la petjada que August va deixar en la història de Roma es va deixar sentir 
també a Tarraco. És per això que volem, mitjançant aquest congrés, rememorar 
aquesta efemèride i concentrar un nombrós i alhora selecte grup d'investigadors que 
amb les seves aportacions científiques contribueixin a un millor coneixement crític 
del personatge d'August, la seva obra i el seu llegat.

Temàtica del congrés

El tema central del congrés és August i la seva obra. Les sessions científiques es 
desenvoluparan al llarg de tres dies i giraran entorn de tres eixos temàtics (un món en 
transformació; la Hispània d'August; Tarraco) desplegats en sis ponències:

-Les transformacions del món romà entre el final de la república i l'edat d'August 
-Una ciutat en adaptació. La nova Roma 
-La Hispània d'August

-August i el paisatge de la ciutat romana: urbs in rure, rus in urbe
-Tarraco

-El llegat d’August

Participació al congrés

Les persones interessades a participar en aquest congrés podran fer-ho mitjançant la 
presentació d'una comunicació o d'un pòster. 
Les propostes de comunicacions i pòsters hauran de ser enviades abans del 15 de 
maig de 2014, a jlopez@icac.cat
A partir del dia 1 de juliol es comunicarà la llista de comunicacions i pòsters 
acceptats per la comissió científica.
Totes les aportacions acceptades seran publicades l'any següent.
Les llengües acceptades són les següents: català, castellà, francès, italià, anglès i
alemany.

Comunicacions

S'acceptaran propostes sobre qualsevol dels sis eixos temàtics.
S'enviarà abans de la data límit un resum que no podrà superar els 1500 caràcters 
amb espais.
El temps de presentació de les comunicacions serà de 15 minuts.

Pòsters

Per a ser tingudes en compte les propostes de comunicació en la modalitat de pòster, 
caldrà enviar un resum a la Secretaria de la Reunió. Una vegada estudiades les 
propostes de pòsters remesos, el comitè organitzador determinarà l'aprovació dels 
mateixos, reservant-se el dret d'acceptar-los o rebutjar-los.
La inclusió al programa estarà supeditada a l'acceptació de la proposta. Una vegada 
acceptada la proposta el comitè organitzador comunicarà personalment la seva 
inclusió al programa i indicarà la data límit i la manera de lliurament dels originals.

Normes de presentació i lliurament del pòster:

S’exposaran ala seu del Congrés.
Per a la seva confecció, caldrà seguir les normes següents:

- Dimensions: format A0 = 841 x 1189 mm.
- Orientació: vertical.
- Font: Times New Roman.
- Títol: 48p.

- Autor / Institució: 36p.
- Text: no menor de 24p.

- En la part superior central del pòster haurà de figurar la següent informació: títol 
del pòster, autor i institució de procedència.
- En la cantonada superior esquerra haurà de figurar la referència a la reunió.
- Els comunicants podran portar personalment el pòster a la reunió o bé podran 
enviar-lo per correu postal abans del dia 14 de novembre a la secretaria general.

Matrícula

El preu de la matrícula general (sense actes) és de 50€.
El preu de la matrícula reduïda (sense actes) és de 25 €. La matrícula reduïda serà 
aplicable a estudiants, aturats i jubilats que ho acreditin mitjançant un document 
(carnet d'estudiant, de jubilat o inscripció a l'INEM)
Els inscrits tindran dret a adquirir les actes a preu de cost. Les actes del congrés es 
publicaran l'any 2015.
S'accedeix al procés d'inscripció mitjançant la web: www.tarracobiennal.com. La
inscripció serà operativa a partir del dia 1 de febrer.
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