9:00 h. Recepció de participants i assistents

Organitzador:

9:30 h. Presentació

Il·lustríssim Sr. alcalde de Tona, Josep Salom
Sra. M. Àngels Blasco, Directora Territorial a la Catalunya Central.
Departament de Cultura
Sra. Mercè Puntí, Consellera d’Educació del Consell Comarcal d’Osona

13 · 12 · 2013

Associació Cultural
Camp de les Lloses

TONA · Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses

c. Pau Casals, 2 I 08551 Tona
info@acucall.net I www.acucall.net

sessió matutina
10:00 h. La fabrica metalúrgica del Camp de les Lloses: ¿una ceca?
M. Duran i I. Mestres (CdL, Tona), J. Principal (MAC-Barcelona)

10:45h. Pausa-cafè
11:30h. La difusión de la moneda en Occidente:
Iberia antes de la II Guerra Púnica
R. Pliego (Universidad de Sevilla)

12.15h. Las monedas hispano-cartaginesas entre el Ebro y los
Pirineos. ¿Evidencia del paso de tropas púnicas?
J. Noguera (Universitat de Barcelona)

Montserrat Duran i Caixal (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses)
Imma Mestres i Santacreu (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses)

FABRICACIÓ
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
I DIFUSIÓ

Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Informació de caràcter organitzatiu:
Carles Padrós i Gómez (ICAC)
info@acucall.net

13:00h. Replanteando el concepto de civitas stipendiaria
en la República

Informació i actualitzacions del workshop: www.acucall.net

14:00h. Dinar-bufet a l’Escola d’Hostaleria d’Osona

el camp de les lloses

Toni Ñaco del Hoyo (ICREA-UAB)

en l’àmbit militar

Toni Ñaco del Hoyo (ICREA-Universitat Autonòma de Barcelona)
Carles Padrós i Gómez (ICAC)

Col·laboradors:

Vicus militar romanorepublicà

sessió vespertina
16:00h. La guerre et la diffusion de l’instrument monétaire:
études de cas dans l’Occident ancien (IVe s-Ier s. aC)

L. Callegarin (École des hautes études hispaniques et ibériques. Madrid)

F. López-Sánchez (Universitat Jaume I, Castelló)

17:30h. Techniques monétaires mises en œuvre par les faussaires
de Châteaubleau (France) au IIIe siècle après JC.
et dans d'autres ateliers du monde antique
F. Pilon (UMR 7041 ArScAn, équipe « Gaule et Monde antique » ;
association La Riobé. París)

18:15h. Discussió
19:15h. Clausura

Patrocinadors:
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

www.silviadissenys.net

16:45h. La re-invención de la caballería hispánica por Roma:
moneda ibérica y monta macedónica
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la moneda
en àmbit militar

fabricació, estructura productiva i difusió

Tradicionalment s’ha considerat que un dels motors que

Amb aquest nou workshop, organitzat des de l’acuCALL

estimularen la producció de moneda i la seva difusió a

i el Camp de les Lloses, volem aprofundir i difondre

l’antiguitat fou l’exèrcit, fonamentalment en períodes

aquesta temàtica tot afavorint la discussió entre

d’estrès bèl·lic. Aquest fenomen resulta especialment

investigadors d’àmbit nacional i estranger, que l’hagin

evident a la zona de la Mediterrània occidental a partir de

treballada des de plantejaments diversos, així com

la Segona Guerra Púnica, i sobretot amb la consolidació

entre la resta de la comunitat científica, estudiants i

de les emissions ibèriques durant el segle II a.n.e.

afeccionats. Durant la jornada de treball es presentaran

Les interpretacions sobre l’origen i significat d’aquest

i debatran nous estudis i propostes interpretatives que

procés d’implantació monetària, la seva fabricació i

de manera àmplia i diacrònica, però centrats en el marc

distribució, així com la seva cronologia, han generat i

de la Mediterrània occidental i en l’espai cronològic del

generen encara debat. El mateix Camp de les Lloses és

període romà republicà, reflectiran els diversos

un bon exemple d’aquesta problemàtica, amb els

vessants de la problemàtica: des de la producció del

importants registres monetaris i de treball metal·lúrgic

numerari, fins a la seva distribució, passant per la

que des del punt de vista arqueològic, la recerca ha anat

fiscalitat o el sentit militar de les emissions.

detectant de manera exponencial.

inscripcions
Preus i drets d’inscripció:
30 euros: estudiants

40 euros: públic divers

El preu inclou la participació
en totes les activitats del Workshop:
Ponències i debats amb traducció simultània (del francès al castellà i viceversa)
a càrrec de la Universitat de Vic.
Càtering servit per L’Escola d’Hostaleria d’Osona.
Les ponències i debats es realitzaran a la sala de plens de l’ajuntament de Tona

Així, les estructures productives monetàries derivades
de les necessitats que imposa el desplegament,
moviment o estabilització de la milícia resulten difícils
de determinar i reconèixer arqueològicament.
Igualment, les raons que motivaren l’autoritat emissora
a endegar determinades emissions, la seva gestió
productiva i els canals de distribució continuen
presentant incògnites.

El pagament s’ha de fer abans de dia 10 de desembre de 2013 en aquest compte:
acuCALL(Associació Cultural Camp de les Lloses):
2013-1660-99-0200167403
Especificar concepte

