Humanities
●

27.05.2020 - ICAC
Tarraco 360°: un mapa virtual que permet visitar els monuments Patrimoni de la Humanitat de Tarragona en 3D
El projecte Tarraco 360° recull el treball científic del grup de recerca SETOPANT (URV/ICAC) i el converteix en un recorregut virtual que permet visitar…

●

27.05.2020 - IPHES
Un nou canal al YouTube, IPHES Socialització, pretén apropar l’estudi de l’evolució humana a un ampli públic i de manera didàctica
Amb aquesta nova eina es podrà seguir de manera virtual el programa IPHES a les Escoles, interromput per la crisi…

●

18.05.2020 - ICAC
Seminari virtual sobre el desenvolupament de la carrera investigadora en estudis humanístics
Joves investigadors en estudis humanístics: formació, finançament i perspectives de futur en recerca La investigadora Ada Lasheras impartirà el dia…

●

18.05.2020 - IPHES
Les investigacions més recents de l’IPHES sobre alimentació vegetal, les plantes i el clima del passat centren un seminari virtual
S’han presentat comunicacions sobre els combustibles, la història dels incendis a Barcelona, l’ús de coves com a cledes i una…

●

14.05.2020 - IPHES
Revolució evolutiva per evitar el col·lapse d’espècie
DECÀLEG POST COVID-19, per Eudald Carbonell A la Sierra de Atapuerca auqesta setmana preparant l’excavació per aquest estiu - Susana Santamaría…

●

13.05.2020 - IPHES
L’IPHES lamenta la mort de David Rovira, exalcalde de l’Espluga de Francolí
Durant el seu mandat ambdues parts van signar un conveni per promoure la recerca, socialització i valorització de la Cova…
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