
 

            

 

 

SEGONA CIRCULAR / CAT 

Tal com vam avançar a la primera circular, el Museu de Badalona amb la col·laboració 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC), organitza el III Col·loqui Internacional d’arqueologia romana. El Vi a l’Antiguitat. 
Economia, producció i comerç al Mediterrani, que se celebrarà entre el 19 y el 21 d’ 
octubre de 2022 al Museu de Badalona. 
 
 
Amb aquesta segona circular, obrim el període de presentació de les propostes per 
participar al Col·loqui, tant pel que fa a comunicacions com per als pòsters. Les 
propostes s’han d’incloure en una de les tres seccions que s’indiquen a continuació. 
 

 
1. Producció de vi i fabricació de les àmfores. 
2. Distribució i comerç d’àmfores i altres contenidors. 
3. Consum de vi. 
 
 

Per fer-nos arribar les propostes cal omplir el formulari que apareix en aquesta pàgina 
web incloent-hi les dades personals i professionals, tipus de participació (comunicació o 
pòster) i un resum del contingut (màxim 300 paraules). La data límit per enviar les 
propostes és el dia 28 de febrer. 

 
 

Entre el 15 de març i el 30 de maig, el Comitè Científic avaluarà les propostes. Entre 
el 30 de maig i el 15 de juny es comunicarà a cada persona interessada l’acceptació o 

no de la proposta, suggerint, si es dona el cas, alguna modificació. Durant el mes de 
juny es farà públic el programa  definitiu del Col·loqui. 
 
 
Del 15 juny al 12 d’octubre estarà oberta la inscripció per a tots els participants, d’acord 
amb les següents modalitats: 
 
 

- 90 €: participació amb dret a les Actes. 
- 60 €: participació sense dret a les Actes. 
- 30 €: estudiants/jubilats assistència sense dret a les Actes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

            

 
 
 
 
Un cop completada la inscripció, els participants rebran les indicacions relacionades 
amb la presentació de les comunicacions o els pòsters acceptats i les normes per a la 
posterior publicació de les Actes. 
 
Els animem a participar.  
 
Per més informació es pot contactar amb el Comitè Organitzador:  
secretariacongresvi@museudebadalona.cat 
 

 

CALENDARI RESUM 

28 de febrer Data límit per l’enviament de propostes 

15 de març-30 de maig Avaluació de les propostes 

30 de maig-15 de juny Comunicació de les propostes acceptades o no 

15 de juny-12 d’ octubre Període d’inscripció 
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SEGUNDA CIRCULAR / CAST. 

Tal como avanzamos en la primera circular, el Museu de Badalona con la colaboración 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), el 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) y el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC), organiza el III Coll·loqui Internacional d’arqueología romana. El Vi a l’Antiguitat. 
Economia, producció i comerç al Mediterrani, que se celebrará entre el 19 y el 21 de 
octubre de 2022 en el Museu de Badalona.  
 
 
Con esta segunda circular, abrimos el período de presentación de propuestas de 
participación en el Coloquio, tanto para comunicaciones como para pósteres. Las 
propuestas deben incluirse en una de las tres secciones que se indican a continuación: 
 

 
1. Producción de vino y fabricación de ánforas. 
2. Distribución y comercio de ánforas y otros contenedores. 
3. Consumo de vino. 

 
 

Para hacernos llegar las propuestas debe rellenarse el formulario que aparece en esta 
página web incluyendo datos personales y profesionales, tipo de participación 
(comunicación o póster) y resumen del contenido (máximo 300 palabras). La fecha límite 
para enviar las propuestas es el día 28 de febrero. 
 
 
Entre el 15 de marzo y el 30 de mayo, el Comité Científico evaluará las propuestas. 
Entre el 30 de mayo y el 15 de junio se comunicará a cada persona interesada la 
aceptación o no de la propuesta, sugiriendo, si se da el caso, alguna modificación. En 
el mes de junio se hará público el programa definitivo del Coloquio. 
 
 
Del 15 junio al 12 de octubre estará abierta la inscripción para todos los participantes, 
de acuerdo con las siguientes modalidades: 
 
 

- 90 €: asistentes y participantes con derecho a Actas. 
- 60 €: asistentes y participantes sin derecho a Actas. 
- 30 €: asistencia sin derecho a Actas. (estudiantes, jubilados, …) 

 
 
 
 
 
 
 



 

            

 
 
 
 
Una vez completada la inscripción, los participantes recibirán las indicaciones 
relacionadas con la presentación de las comunicaciones o los pósteres aceptados y las 
normas para la posterior publicación en las Actas. 
 
Les animamos a participar.  
 
Para más información se puede contactar con el Comité Organizador: 
secretariacongresvi@museudebadalona.cat 
 

 

CALENDARIO RESUMEN 

28 de febrero Fecha límite para envío de propuestas 

15 de marzo-30 de mayo Evaluación de las propuestas 

30 de mayo-15 de junio Comunicación de las propuestas aceptadas o no 

15 de junio-12 de octubre Período de inscripción 

 

 

secretariacongresvi@museudebadalona.cat

