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IV Reunió Oikos de
Bioarqueologia

Inscripcions i comunicacions
La data límit per a la inscripció de comunicacions (títol i resum), és el 31 de març
de 2017. No s’acceptaran comunicacions en dates posteriors. Un cop tancat el
termini d’inscripció de comunicacions, s’enviarà als participants per correu
electrònic el programa definitiu.

Barcelona, 26‐27 de maig de 2017
Organitzen

Quota d’inscripció:
 Socis: gratuïta
 Estudiants, jubilats, aturats: 10 €
 Altres: 25 € (inclou quota soci/a ACBA de 2017)
La quota d’inscripció s'abonarà mitjançant ingrés bancari a favor de l’ACBA, al c/c
de la Caixa d’Enginyers núm. IBAN: ES84 3025 0001 1714 3344 4662 indicant “IV
Reunió Oikos” i el nom i cognoms de la persona inscrita. Cal fer arribar a la
Secretaria de l’ACBA una còpia del resguard de pagament juntament amb la
butlleta d'inscripció degudament emplenada (acba@bioarqueologia.cat). Les
inscripcions no es consideraran definitives fins a la confirmació del pagament, si
és el cas.

Butlleta d'inscripció

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

La butlleta d’inscripció i les plantilles del resum es poden descarregar a:
http://bioarqueologia.cat/
http://www.bioarqueologia.cat

L’Associació Catalana de Bioarqueologia i la Universitat
Pompeu Fabra organitzen la IV Reunió Oikos de
Bioarqueologia, que es concep com un espai de trobada
per afavorir la circulació i l’intercanvi de coneixement
entre totes les persones que s’interessen per la recerca
bioarqueològica i les diverses disciplines que la integren.
La IV Reunió Oikos de Bioarqueologia comprèn dues
conferències i comunicacions relacionades amb la
bioarqueologia. En aquesta IV Reunió les conferències
aniran a càrrec d’Ernestina Badal i Marta Moreno.
Només s’admet una comunicació com a primer autor/a
per participant inscrit/a. La llengua oficial és el català,
però s’accepten comunicacions en castellà, anglès i
francès.
Els resums de les comunicacions, d’extensió lliure, es
publicaran en un volum que es lliurarà a les persones
inscrites el mateix dia de la reunió.

Programa general
Divendres dia 26 de maig de 2017
10.00-10.15

Obertura de la Reunió

10.15-11.15

Conferència a càrrec d’Ernestina Badal (Universitat de
València): Arqueobotánica, ¿qué podemos decir?

11.15-13.30

Comunicacions

13.30-15.30

Dinar

15.30-18.00

Comunicacions

18.00

Assemblea General de l'ACBA (exclusiva per a socis)

Dissabte dia 27 de maig de 2017
10.00-11.00

Conferència a càrrec de Marta Moreno (Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, CSIC): Cuestiones
arqueozoológicas en busca de respuesta a partir de
nuevos planteamientos metodológicos

11.00-13.30

Comunicacions

13.30-13.35

Cloenda

14.30

Dinar de cloenda (opcional)

