Fe d'errades EC5 (JIA2010)
Benvolgudes companyes:
Des d'Estrat Jove volem plantejar les nostres més sinceres disculpes vers les
errades comeses en l'edició de les actes de les III Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA), publicades al llarg del curs 2010-2011, podent
consultar llurs correccions en aquest mateix número d'Estrat Crític. Tot i que és
ben conegut que la nostra tasca es sustenta en l'esforç voluntari que com a
col•lectiu materialitzem en la revista, ens és impossible passar per alt aquest; car
entenem que s'ha donat de forma imperdonable i que en aquest cas no valen justificacions. Així doncs, assumim la nostra culpa i plantegem des d'aquí la nostra plena voluntat i total disposició vers totes aquelles que s'han vist afectades
per aquesta problemàtica. Altre cop, lamentem aquest fet que assumim plenament com a única responsabilitat del Col•lectiu Estrat Jove i guaitarem detingudament de cara a que no es torni a repetir mai més en cap de les nostres
publicacions.
Disculpes de nou i moltes gràcies per la vostra comprensió.
Col•lectiu Estrat Jove
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Estimadas compañeras:
Desde Estrat Jove queremos exponer nuestras más sinceras disculpas por los
errores cometidos en la edición de las actas de las III Jornadas de Jóvenes en
Investigación Arqueológica (JIA), publicadas durante el curso 2010-2011 y
cuyas correcciones se pueden consultar en este mismo número d’Estrat Crític.
Aunque es bien sabido que nuestra tarea se sustenta en el esfuerzo voluntario
que como colectivo materializamos en la revista, nos es imposible pasar por
alto este hecho; puesto que entendemos que se ha dado de manera imperdonable y que por tanto no valen justificaciones. Así pues, asumimos nuestra culpa
y planteamos desde aquí nuestra plena voluntad y total disposición hacia todas
aquellas que se han visto afectadas por esta problemática. Nuevamente, lamentamos este hecho que asumimos plenamente como única responsabilidad
del Colectivo Estrat Jove y vigilaremos detenidamente con la intención de que
no se vuelva a repetir nunca más en ninguna de nuestras publicaciones.

Disculpas de nuevo y muchas gracias por vuestra comprensión.

Col•lectiu Estrat Jove
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Volum I

quetació. No fan referència a les imatges.

• En la pàgina 32, l’adreça de contacte
de l’autora és incorrecte. Hauria de lle- • En la pàgina 168, l’adreça de contacte
gir-se clara85@usal.es.
del segon firmant conté més caràcters
dels que li corresponen. Hauria de lle• En la pàgina 106, el peu de pàgina re- gir-se agarcia@icac.net.
ferent al total de pàgines de l’article
està incomplet, hauria de figurar 106- • En la pàgina 180 no figura l’adreça de
113.
contacte de l'autor. Hauria de figurar el
següent: rierator@gmail.com.
• En la pàgina 106, el preàmbul anterior al resum hauria de figurar a conti- • En la pàgina 254, no figura l’adreça
nuació del mateix.
de contacte de l'autora. Hauria de figurar el següent: neskalules30@hot• A les pàgines 114-119, els peus de pà- mail.com
gina indiquen l’extensió de l’article de
forma incorrecta. S'hauria de llegir 114- • La indexació que figura en la pàgina
119.
8 referent a la comunicació nº4 és errònia. En lloc de 316 hauria de figurar
• A la comunicació nº2 de la sessió 3 no 317.
ha estat inclosa la Fig. 1, referenciada
en el text en la pàgina 135.
• En la pàgina 359, el correu de l'autor
és incorrecte. Hauria de ser ricardoto• En la pàgina 141 el peu de foto indica rresmarzo@gmail.com
Fig. 2, i hauria de ser Fig. 3.
• En la pàgina 369 falten el nom i la fi• En la pàgina 144, les adreces de con- liació institucional de l'autora. Hauria
tacte dels autors figuren en ordre erroni. de llegir-se Patricia Horcajada CamEl segon correu es correspon al tercer pos. Departament d’Història de l’Art.
firmant, i el tercer correu al segon fir- Universitat de Valencia.
mant.
• En el 3er pòster de la sessió nº4 (pàg.
• A la comunicació nº3 de la sessió 3 395), el resum figura incomplet. La pri(pàgs. 145, 146, 147, 148 i 151), la in- mera frase hauria de ser: Els objectius
formació entre parèntesis en els peus principals són, per un costat, la recerca
d’imatge respon a anotacions de ma- de les tradicions i la tecnologia anda-
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lusines-morisques que arriben (…)

el següent: diana.lafuente@gmail.com

• A la comunicació nº4 de la sessió 11
no ha estat inclosa la Fig. 3, referen• El nom del coordinador de la sessió ciada en el text en la pàgina 87.
nº7 que surt a l’índex (pàg. 6) és incorrecte. Hauria de llegir-se João Marrei- • En la pàgina 91, no figura l’adreça de
ros , Paloma de la Peña , Marcel contacte de l'autora. Hauria de figurar
Bradtmöller.
el
següent:
miriam.cubas@hotmail.com
• En la pàgina 244, no figura l’adreça
de contacte de l'autora. Hauria de figu- • En la pàgina 145, el nom de l'autora
rar
el
següent: figura de forma incorrecte, hauria de
yiyveintitres@gmail.com
llegir-se Celia Gonçalves
• En la pàgina 286, no figura l’adreça • En el 1er pòster (sessió 13) les notes
de contacte de l'autora. Hauria de figu- al peu de les figures (pàgs. 176-179) no
rar
el
següent: corresponen a dit article sinó a la cojlzdeheredia@gmail.com
municació 5 de la sessió 12.
Volum II

• En la pàgina 305, no figuren les adreces de contacte dels autors. Hauria de
figurar el següent: maesomazas@hotmail.com; pacolitos@hotmail.com
• En la pàgina 317, no figura l’adreça
de contacte de l'autora. Hauria de figurar el següent: neskalules30@hotmail.com
• En el 1er pòster (pàg. 327) no figura
l’adreça de contacte de l'autora. Hauria
de figurar el següent: miriam.cubas@hotmail.com
Volum III
• En la pàgina 69, no figura l’adreça de
contacte de l'autora. Hauria de figurar
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