
Denari d’Iltirta, mitjan segle II aC; unitat de Laiesken, últim terç del segle II aC; 
fracció de Rhode, primer terç del segle III aC; denari de República romana, 46 aC. 
Gabinet Numismàtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya

D
.L

.: 
B

 4
36

8-
20

20

GABINET
NUMISMÀTIC
DE CATALUNYA

Curs d’iniciació a la
moneda antiga
3 i 10 de març de 2020

T. +34 93 622 03 76
info@museunacional.cat

De 10 a 18 h, de dimarts  
a dissabte. Fins a les 20 h, 
de maig a setembre
De 10 a 15 h,  
diumenges i festius
Tancat: 1 gener, 1 maig,  
25 desembre

Fins mitja hora abans   
del tancament

Multiticket ArticketBCN

Restaurant amb vistes   
a la ciutat

Fes-te Amic del Museu!
www.amicsdelmnac.org
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Terrasses-Mirador

De la col·lecció,   
en 9 idiomes

Edifici adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda
Préstec de cadira de rodes

Biblioteca Joaquim Folch
i Torres

L1, L3 (Espanya)

55, 150, Bus Turístic, 
Barcelona City Tour

L8, R5, R50, R6, R60, S3, 
S4, S8, S9 (Espanya)

Gratuït



LLOC DE LES SESSIONS
Espai Innova del Museu Nacional d’Art de Catalunya

HORARI DE LES SESSIONS
De 17 a 20 h

MATRÍCULA
Preu: 30 €. Per a estudiants, jubilats i Amics del Museu, 
24 €. La matrícula inclou un certificat d’assistència
Inscripció i pagament al web del Museu
Places limitades

INFORMACIÓ
Gabinet Numismàtic de Catalunya
T. +34 93 622 03 60 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
gnc@museunacional.cat

El Museu compleix en tots els seus termes el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) 
i la Llei 34/2002, d’11 de juliol

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ
El Gabinet Numismàtic de Catalunya organitza
aquest nou curs, impartit per l’arqueòloga
i numismàtica Maria Clua, amb l’objectiu
d’iniciar el públic no especialitzat
en el coneixement de la moneda en circulació
a la península Ibèrica a l’antiguitat.
El curs s’estructura en dues sessions. A la primera, 
s’explicaran les característiques fonamentals
de la moneda i la metodologia de treball numismàtica.
A la segona, es presentaran de manera pràctica
les principals sèries monetàries peninsulars
—grega, semita, ibera i romana— 
 i el procediment per identificar-les i documentar-les.
El curs es clourà amb una visita comentada
a la sala de numismàtica del Museu.

Albert Estrada-Rius
Conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Sessió I - Dimarts 3 de març
• Què és la moneda?
• La fabricació de moneda a l’antiguitat
• La moneda i l’arqueologia
• La documentació de la moneda

Sessió II - Dimarts 10 de març
• Les sèries numismàtiques peninsulars: grecs, 

semites, ibers i romans

• Diàleg amb les monedes: pràctiques de 
catalogació i visita a la sala d’exposicions
de numismàtica

Coordinació i professorat 
Dra. Maria Clua
Adjunta de Conservació del Gabinet Numismàtic
de Catalunya

PROGRAMA


