Curs adreçat a estudiants, llicenciats o interessats en l’arqueologia que
vulguin aprofundir en el coneixement
de la recerca arqueològica d’una ciutat
romana i en el procés de romanització
de la Catalunya interior.

III CURS D’ARQUEOLOGIA
a GUISSONA

Inscripcions i informació:
Museu de Guissona Eduard Camps
c/ Tint, 2 · 25210 Guissona (Lleida)
Tel./fax: 973 55 14 14
e-mail: patronat@guissona.cat

CIUTAT ROMANA
DE IESSO

La ciutat romana de Iesso es troba sota
l’actual vila de Guissona, a la comarca
de la Segarra.

Pre-inscripció:
del 10 d’abril al 31 de maig
Enviant la butlleta de pre-inscripció i
un breu curriculum vitae per correu
electrònic a: patronat@guissona.cat
o per correu ordinari a:
Museu de Guissona. Eduard Camps i Cava
c/ Tint 2. 25210 Guissona (Lleida)

Des de l’any 1990 s’hi desenvolupen
treballs de recerca arqueològica per
part de la Universitat Autònoma
de Barcelona, treballs que sempre
han comptat amb la participació
d’estudiants universitaris. Volem
reservar uns dies d’excavació per
convertir el jaciment en una extensió
de les aules universitàries, on poder
posar en pràctica els coneixements
assolits durant el curs a fi de completar
l’aprenentatge dels estudiants.

Dates del curs:
del 6 al 17 de juliol de 2009
Preu:
150 €

*El preu del curs inclou: assegurança, allotjament, esmorzar, dinar, trasllats al jaciment,
classes pràctiques i teòriques, conferències i
visites culturals.

Al final del curs els estudiants podran
demanar un certificat acreditatiu.

Organitza:
Patronat d’arqueologia
de Guissona
Universitat Autònoma de Barcelona

disseny> txeret.com

Places limitades

6 > 17 juliol 2009

Programa del curs
Matins de 7:00 h a 13:00 h
Pràctiques de camp en el parc arqueològic de la
ciutat romana de Iesso. Amb les quals s’assoliran
els coneixements del procés d’excavació, dibuix
i registre d’un jaciment arqueològic.
Tardes de 18:00 h a 20:00 h
Programa d’activitats complementaries
i científiques:
Dilluns 6
18:00 h Benvinguda i inauguració del Curs
d’arqueologia a càrrec de la Sra. Pilar Subarroca,
tinent d’alcalde i regidora de turisme de
l’Ajuntament de Guissona i del Dr. Josep Guitart,
director del Patronat d’Arqueologia de Guissona
18:30 h Conferència Els banys termals a
Tarraco: arquitectura i evolució social a càrrec del
Dr. Josep Maria Macias
Dimarts 7
18:00 h El projecte museogràfic del Museu
de Guissona a càrrec del Sr. Josep Ros
19:00 h Visita al parc arqueològic

Dimecres 8
17:00 h Visita el jaciment de Vilagraseta
i el castell de Concabella
Dijous 9
18:00 h Conferència Les termes de Iesso
a càrrec del Dr. Josep Guitart i la Sra. Núria Padros
		
Divendres 10
18:00 h Pràctica de classificació de ceràmica
a càrrec del Dr. Joaquim Pera
			
Dissabte 11
9:00 h Sortida al dolmen de Llanera i Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona
Dilluns 13
18:00 h Conferència Les intervencions preventives
de Guissona a càrrec del Sr. Josep Ros
19:00 h Visita dels diferents elements arquitectònics i arqueològics de Guissona a càrrec del
Sr. Josep Ros
Dimarts 14
17:00 h Visita a Lleida. Ilerda romana: la domus
de l’antic portal de la Magdalena i l’Arxiu del servei
d’arqueologia de la Paeria, a càrrec de la Sra. Anna
Oliver i del Sr. Xavier Payà

Enviar aquesta butlleta i
un breu curriculum per
correu electrònic a:
patronat@guissona.cat
o per correu ordinari a:
Museu de Guissona.
Eduard Camps Cava,
c/ Tint 2 · 25210 Guissona

Dimecres 15
18:00 h Conferència La necròpolis de Sant
Fructuós de Tarragona a càrrec del Dr. Jordi López
19:00 h Conferència Ianua Nigra. La mort i els
morts en època romana a càrrec de la Sra. Judit
Ciurana
Dijous 16
18:00 h Pràctica de classificació de ceràmica
a càrrec del Dr. Joaquim Pera

Butlleta de pre-inscripció
Curs d’arqueologia a Guissona

Ciutat romana de Iesso

Pre-inscripció fins el 31 de maig de 2009
Nom
1r Cognom
2n Cognom
Data de Naixement
Adreça

Divendres 17
18:00 h Conferència Els trofeus de Pompeu al Pirineu i la Via Augusta a càrrec de la Dra. Isabel Rodà,
directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
19:00 h Cloenda del Curs d’arqueologia a càrrec
del Sr. Josep Cosconera, alcalde de Guissona
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Dona

