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Del 4 al 8 de juliol
Matins

Diàriament
7:00 a 13:00 h.  Pràctiques de camp al Parc 
Arqueològic de la ciutat romana de Iesso.

Tardes
Dilluns 4 de juliol
18:00 h. Inauguració del curs i visita al Parc        
Arqueològic per part de l’equip de recerca i amb la 
presència de la regidora de cultura Agnès Pla.
 
Dimarts 5 de juliol   
18:00 h.  Xerrada: “Aspectos técnicos de la pintura 
mural romana” a càrrec de la Dra. Carmen Guiral 
(UNED) i el Dr. Antonio Mostalac. 

Dimecres 6 de juliol
18:00 h. Visita al Pla de les Tenalles (Granyanella, 
Segarra).

Dijous 7 de juliol
18:00 h. Taller-seminari: “L’excavació d’un esquelet
humà des de l’òptica de l’antropologia” amb
Tatiana Piza (Arqueòlegs.cat).

Divendres 8 de juliol
18:00 h.  Xerrada: “El camí del Museu de Guissona” 
presentació del Pla estratègic de la institució per 
part de David Castellana (Museu de Guissona).

De l’11 al 15 de juliol
Matins

Diàriament
7:00 a 13:00 h.  Pràctiques de camp al Parc 
Arqueològic de la ciutat romana de Iesso.

Tardes
Dilluns 11 de juliol
18:00 h. Pràctica de rentat de ceràmica a càrrec de 
l’equip de recerca.
 
Dimarts 12 de juliol   
18:30 h.  Visita a Puig Castellar de Biosca.

Dimecres 13 de juliol
18:00 h. Pràctica de classificació de ceràmica a 
càrrec de l’equip de recerca.

Dijous 14 de juliol
18:00 h.  Clausura i xerrada: “El tesoro de 
Guarrazar. Luces y sombras de un descubrimiento 
excepcional” per part de la Dra. Alexandra Uscatescu 
(UCM) amb la presència de l’alcalde de Guissona 
Jaume Ars.

Per a participar al XV Curs 
d’arqueologia ciutat romana 
de Iesso cal omplir el formulari 
que trobareu a la web 
www.museudeguissona.cat i 
enviar l’expedient acadèmic i 
el Curriculum Vitae a l’adreça 
museu@guissona.cat abans 
del 12 de juny.

L’organització del curs 
comunicarà a les persones 
sol·licitants el resultat del 
procés de selecció i, en cas 
d’haver estat seleccionades, 
caldrà abonar les taxes de 
matriculació i enviar una copia 
de la transferència bancària 
a la Secretaria del Curs abans 
del 30 de juny. En cas de no 
satisfer les taxes de
matriculació es perdrà la 
plaça.

El preu del curs és de 150€ i 
inclou assegurança,
allotjament, dietes, trasllats,
classes teòriques i pràctiques,
conferències i visites. 

Del 4 al 15 de juliol de 2022 
se celebrarà la XV edició del 
Curs  d’arqueologia ciutat 
romana de Iesso a Guissona. 

Durant dues setmanes 
persones estudiants, 
llicenciades, graduades o 
interessades en el món de 
l’arqueologia podran 
participar en el procés 
d’excavació d’una ciutat 
romana. 

El curs permetrà aprofundir
en el mètode de recerca
arqueològica i en el 
coneixement de la 
implantació de la cultura 
romana a la Catalunya 
interior.



Secretaria del Curs
Museu de Guissona

Carrer del Tint, 2 - 25210 Guissona (Lleida)
T. 973 55 14 14

museu@guissona.cat
www.museudeguissona.cat 

Transferència
Concepte: Matrícula Curs arqueologia Guissona + nom del sol·licitant

Número de Compte: Caixa Guissona: ES24 3140-0001-940011037800

Transferència internacional
Concepte: Matrícula Curs arqueologia Guissona + nom del sol·licitant

Número de Compte: Codi BIC: BCOEESMM140. 
Codi IBAN: ES24 3140-0001-940011037800

Beques
L’organització podrà concedir beques que donen dret a la matrícula gratuïta del 

curs destinades a alumnes del Grau d’Arqueologia (UAB) i del Màster 
d’Arqueologia Clàssica (UAB, URV i ICAC). La concessió de la beca es farà 

mitjançant l’avaluació de l’expedient acadèmic i del Curriculum Vitae dels 
candidats i es comunicarà als interessats abans del 30 de juny.

#excavantiesso
#iloveiesso


