
Certificat de participació
Es lliurarà un certificat d’assistència als participants.

Notes
Les places són limitades
L’admissió dels participants es farà per rigorós ordre 
d’inscripció.

Per a més informació: www.iepenedesencs.org/jap2011

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Modalitat de pagament
Caldrà fer el pagament mitjançant transferència 
bancària a nom d’Institut d’Estudis Penedesencs-
Jornades d’Arqueologia del Penedès al compte de 
Caixa Penedès, núm. 0008-33000-4441-7 i adjuntar 
el comprovant de l’ingrès a la butlleta d’inscripció.

Inscripcions
Cal trametre per correu, correu electrònic o fax el 
full d’inscripció a:
Institut d’Estudis Penedesencs
Carrer dels Ferrers, 54, baixos
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel/Fax: 938 921 979 
Correu-e: jornades.penedes@gmail.com

Preu de la inscripció
Gratuït, soci de l’IEP
30 €

Cognoms________________________________
Nom____________________________________
Professió________________________________
Adreça__________________________________ 
Població_________________CP______________
Tel______________A/e____________________

Institució/Centre de treball____________________
Adreça__________________________________
CP_____________Població_________________
Tel_____________A/e_____________________
Web____________________________________

Presentarà

_________________________________________

_________________________________________

Comunicació, autors i títol

Pòster, autors i títols
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Normativa de presentació de comunicacions i 
pòsters
Data màxima de presentació dels resums: 15 de 
setembre
Normativa disponible: www.iepenedesencs.org/jap2011

JORNADES 
D’ARQUEOLOGIA

DEL PENEDÈS - 2011

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
21 I 22 D’OCTUBRE DE 2011

Organització

Amb el suport de



Els darrers anys hem assistit a un esclat 
de les intervencions arqueològiques al 
Penedès, especialment en relació amb 
l’arqueologia preventiva, que, de la mà de 
grans obres d’infraestructures o projectes 
urbans, han aportat un gran nombre  
de dades i han permès avançar en el 
coneixement històric i patrimonial de la 
comarca.

L’objectiu de la convocatòria de les 
Jornades d’Arqueologia del Penedès 
és el de donar a conèixer les darreres 
intervencions arqueològiques dutes a 
terme en aquest territori i presentar treballs 
de síntesi agrupats segons les diferents 
etapes cronoculturals.

Les Jornades també són l’ocasió per donar 
a conèixer la nova Secció d’Arqueologia 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs als 
diversos especialistes que han escollit la 
comarca com a marc dels seus estudis i al 
món de l’arqueologia en general. 

Us convidem a presentar les vostres 
propostes de comunicacions i pòsters en 
relació amb:

les novetats arqueològiques del 
Penedès i el seu entorn (darreres 
intervencions i estudis de materials 
associats).

treballs de síntesi o estudis del 
patrimoni penedesenc, en el marc 
cronològic que va des de la prehistòria 
fins a l’època contemporània.

Tarda Lloc: Fòrum Berger 
Balaguer. Caixa Penedès

16.00 h Entrega documentació
16.15 h Josep Mestres i Xavier 

Esteve. Ponència. 
Prehistòria 

17.30 h Comunicacions
18.00 h Debat de la sessió
18.30 h Pausa-café
19.00 h Acte d’obertura
19.15 h Magí Miret i Maite 

Miró. Conferència. 
Avaluació dels darrers 
anys de l’arqueologia 

penedesenca 

Matí Lloc: Vinseum

9.30 h David Asensio i Jordi 
Morer. Ponència 

Protohistòria
10.15 h Comunicacions
11.15 h Pausa-café
11.30 h Presentació de pòsters
11.45 h Víctor Revilla. Ponència. 

Época romana i 
tardoantiguïtat

12.30 h Comunicacions
13.30 h  Debat de la sessió

Tarda Lloc: Vinseum 

16.00 h Josep M. Bosch. 
Ponència. Época medieval 

i moderna
16.45 h Comunicacions
17.45 h Pausa-café
18.00 h Ramon Arnabat i M. 

Carmen Rojo. Ponència. 
Época contemporània

18.45 h Comunicacions
19.45 h  Debat de la sessió
20.15 h  Acte de Cloenda

PROGRAMA
DIVENDRES 21 D’OCTUBRE DISSABTE 22 D’OCTUBRE

JORNADES D’ARQUEOLOGIA DEL PENEDÈS - 2011

Fòrum Berger Balaguer
Caixa Penedès.
Rambla  de Nostra Senyora 6.
08720 Vilafranca del Penedès.
Tel: 938 916 500
www.caixapenedes.com/obra_social.asp

Vinseum
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. 
Plaça Jaume I, 5.
08720 Vilafranca del Penedès.
Tel: 938 900 582
www.vinseum.cat


