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Resum de les activitats  del
Servei d’Investigacions Arqueològiques i

Prehistòriques a l’any 2015
PLA D’ACTUACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES

− 8na Campanya Projecte d’Investigació “Exca-
vació i consolidació d’estructures al jaciment 
Los Morrones I, 2015, (Cortes de Arenoso, Alt 
Millars)”, codirigida per Amparo Barrachina 
Ibáñez i Anna Viciach Safont.

− Projecte d’Investigació “Los Cabañiles 2015: 
Excavació de la zona I. Consolidació de les es-
tructures de l’àrea tumular (Zucaina, Alt Millars): 
Àrea d’intervenció zones 1 i 3”, dirigit per Ferran 
Falomir Granell.

− Projecte d’Investigació “Intervenció arqueológi-
ca al jaciment Tossal del Mortorum – 2015. Zo-
nes d’intervenció 1 i 2 (Cabanes, Plana Alta)”, 
dirigit per Gustau Aguilella Arzo.

− Projecte d’Investigació “Intervenció arqueològi-
ca al Jaciment “Puig de la Misericòrdia (Vina-
ròs)” dirigit per Arturo Oliver Foix.

− 3a Campanya “Projecte d’excavació arqueolò-
gica al jaciment de “El Calvario”, campaña 2015 
(Montán, Alt Millars)”, codirigida per Amparo 
Barrachina Ibáñez, David Vizcaino León y Ma-
nuel Burdeus Rubert”.

− Assistència tècnica al municipi de la Serra d’en 
Galceran en el Projecte “Tossal de la Vila 2015. 
Excavació i documentació: Zona 1” (La Serra 
d’en Galceran, Castelló), codirigit per Gustau 
Aguilella Arzo i Ferran Falomir Granell.

− Assistència tècnica al municipi de Alcalà de Xi-
vert (Castelló), en el Projecte “Intervenció arque-
ológica al jaciment de Santa Llúcia (Alcalà de 
Xivert, Castelló) – 2015. Excavació en extensió 
sectors 2 i 4, consolidació d’estructures sectors 
1, 3 ”, dirigit per Gustau Aguilella Arzo.

− Projecte d’investigació “Tossal del Mortorum – 
2015: alçament fotogramètric i documentació 
gràfica”, dirigit per Gustau Aguilella Arzo.

ALTRES INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES

− Actuació arqueològica “Projecte d’intervenció 
d’urgència en el jaciment La Bassa del Mas 
(Santa Magdalena de Pulpis)», dirigit per Arturo 
Oliver Foix.

− Actuació arqueològica “Seguiment arqueològic 
dels treballs de senyalització i habillitació Ruta 
Mortorum (Cabanes, Castelló), dirigit per Gus-
tau Aguilella Arzo i José Luján Valderrama.

− Assistència tècnica al municipi de Borriol (Cas-
telló), en l’elaboració de la Memòria final del 
projecte “Prospeccions arqueològiques al ter-
me municipal de Borriol (Plana Alta, Castelló). 
Base documental per a la realització del Catàleg 
de Bens i Espais protegits”, dirigit per Amparo 
Barrachina Ibáñez.

− Projecte arqueològic “Prospecció arqueològica 
del Desert de Les Palmes. Cavitats sepulcrals 
en els termes municipals de Castelló de la Pla-
na, Borriol, Cabanes. Oropesa y la Pobla Tor-
nesa, Benicàssim”, dirigit per Gustau Aguilella 
Arzo.

− Assistència tècnica al municipi de Betxí (Caste-
lló) en el projecte “Excavació i seguiment arque-
ològic en relació als projectes: Urbanització de 
la Plaça Major – Entorn Palau-Castell de Betxi 
(fases 1 y 2)», dirigit per Gustau Aguilella Arzo.

− Actuació arqueològica del Projecte «Intervenció 
arqueològica i seguiment de les obres del pro-
jecte bàsic i d’ejecució de restauració ambiental 
i adaptació per a ús museogràfic d’espais de la 
planta baixa i dependències pontifícies del pri-
mer nivell del castell de Peníscola. Àrea d’inter-
venció: planta baixa i planta 1a.», realitzat per 
Ferran Falomir Granell.

− Actuació arqueològica del projecte «Segui-
ment de les obres previstes per al projecte d’il-
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luminació arquitectònica de la muralla de Vila-
famés (Castelló), realitzat per Ferran Falomir 
Granell.

− Actuació arqueològica del projecte «Interven-
ció: seguiment de les obres previstes per al nou 
emplaçament de la Creu del Calvari (Vinaròs)», 
realitzat per Arturo Oliver Foix i Ferran Falomir 
Granell.

− Actuació arqueològica «Projecte 2015 campa-
nya d’excavació i seguiment en el jaciment El 
Palau dels Sant Joan de Cinctorres (Els Ports, 
Castelló)», dirigida per Amparo Barrachina 
Ibánez.

− Assessorament a l’ajuntament de Betxí de les 
restes de la Guerra Civil localitzats en els tre-
balls de preparació de la «Ruta Senderista Pe-
nya Negra», a càrrec de Gustau Aguilella Arzo.

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ 
A CONGRESSOS, SIMPOSIS I 
REUNIONS

− Assistència la la Reunió «Ruta de los Fenicios», 
celebrada en el Instituto Universitario de Inves-
tigación en Arqueología Ibérica (Universidad de 
Jaén), els dies 12 i 13 de maig de 2015, de Artu-
ro Oliver Foix.

− Assistència al Curs «Fenicios, oriente en occi-
dente», Benicarló, 23 i 24 de juliol de 2015, de 
Amparo Barrachina Ibañez.

− Participació, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Montan, amb la xarrada informativa dels tre-
balls arqueològics realitzats al Municipi de Mon-
tan «Tres anys d’ excavacions en el Calvari de 
Montan», 12 d’agost 2014, de Amparo Barrac-
hina Ibáñez.

− Participació i col·laboració en l’organització de 
les III Jornades de Portes Obertes, amb la visi-
ta guiada «Excavacions arqueològiques de los 
Morrones (Cortes de Arenoso, Castelló)» el dia 
16 de maig 2015, a cargo de Amparo Barrachina 
Ibáñez.

− Participació en la xarrada arqueològica «Exca-
vació a Los Morrones 2015» el 2 de agost 2015 
en Cortes de Arenoso, de Amparo Barrachina 
Ibáñez.

− Participació i assistència en els Iie Rencontres 
Nord-Sud de Préhistoire récente «Habitations et 
habitat du Néolithique à l’âge du Bronze en Fran-
ce et ses marges», amb el treball «Variaciones de 
los modelos constructivos en la secuencia de El 
Pic dels Corbs de Sagunt (Valencia, España), d’ 
Amparo Barrachina Ibañez, els dies 19, 20, i 21 
de Novembre de 2015 a Dijon (França).

− Impartició de la conferència «L’entorn del Palau-
Castell de Betxí: noves dades arqueològiques», 
el dia 27 de novembre, Fundació Noves Sendes 
(Betxí), per Gustau Aguilella Arzo.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «Un poblado amurallado del Bronce medio 
y final en el litoral mediterráneo: Orpesa del Mar 
(Castellón de la Plana)», a càrrec de Amparo 
Barrachina Ibáñez.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comuni-
cació «L’enterrament prehistòric del Salvador 
(Onda, Castelló): cronologia absoluta i contex-
tualització», a càrrec de Gustau Aguilella Arzo.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «Primeres dades del seguiment arqueològic 
realitzat en el Castell de Peníscola (Planta Bai-
xa, Dependències pontifícies i Plaça d’Armes)», 
a càrrec de Ferran Falomir Granell.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «El Palau dels Sant Joan de Cinctorres (Els 
Ports, Castelló): memòria d’una recuperació», a 
càrrec d’Amparo Barrachina Ibañez.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «Nuevos enterramientos ibéricos en Caste-
llón», a cárrec d’Arturo Oliver Foix.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «Fotogrametría digital aplicada a la docu-
mentació i divulgació arqueològica de jaciments 
arqueològics castellonencs», a càrrec de l’As-
sociació AD&D 4D en col·laboració amb Ferran 
Falomir Granell i Gustau Aguilella Arzo.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «Vasos ceràmics amb decoració impresa i 
incisa de Vilafamés», a càrrec de Gustau Aguile-
lla Arzo.

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comunica-
ció «L’entorn del Palau-Castell de Betxí: noves 
dades arqueològiques a partir de les obres de 
remodelació de la plaça Major», a càrrec de 
Gustau Aguilella Arzo i l’equip de direcció de les 
obres de recuperació del Palau «El Fabricante 
de Espheras».

− Participació en les «IV Jornades d’Arqueologia 
de la Comunitat Valenciana» amb la comuni-
cació «Reescrivint la història del Palau-Castell 
de Betxí. Troballes arqueològiques encontra-
des durant la Fase I d’intervenció», a cárrec de 
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l’equip de direcció de les obres de recuperació 
del Palau «El Fabricante de Espheras» amb la 
col·laboració de Gustau Aguilella Arzo.

ALTRES ACTIVITATS

−  Col·laboració en l’organització del Curs d’Espe-
cialització «Arqueología Clásica y conservación: 
de la excavación al museo», celebrat en la Uni-
versitat Jaume I de Castelló.

− Participació de Gustau Aguilella Arzo en el pro-
jecte «I+D+I Processos socials i tecnològics 
i explotació de recursos minerals en el Priorat 
(Catalunya): una visió diacrònica», de la Univer-
sitat de Lleida i de l’Institut de Història de Ma-
drid del CSIC, amb N. Rafel Fontanals com a 
investigadora principal.

− Participació d’Arturo Oliver Foix, el el projecte 
«Adaptación al medio y evolución sociopolitica 
de las comunidades asentadas en el valle del 
Ebro desde el Bronce Final hasta época roma-
na», referència HAR2012-33395, de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (Tarragona), amb Jordi Diloli 
Fons com a investigador principal.

− Col·laboració i participació en la «Ruta Sende-
rista al jaciment del Tossal de la Vila (II Concen-
tració de Senderistes La Serra d’en Galceran)» 
organitzada pel Ajuntament de La Serra d’en 
Galceran els dies 10, 11 i 12 de juliol de 2015, i 
dins de la «VII Fira d’Esport i Turisme de Munta-
nya», a càrrec de Gustau Aguilella Arzo i Ferran 
Falomir Granell.

− Coordinació de la pàgina web, díptic de la Ruta 
del Mortorum i guia del jaciment per al ajunta-
ment de Cabanes, a càrrec de Gustau Aguilella 
Arzo.

− Coordinació en la cessió dels vasos ceràmics 
amb decoració impresa i incisa del Barranc d’en 
Gil – Vilafamés – per a la seua exposició com 
a «Peça convidada del trimestre», 2on trimestre 
del 2015, en el Museu de Belles Arts de Caste-
lló.

− Col·laboració amb l’ajuntament d’Alcalà de Xi-
vert en l’organització de l’exposició «Santa Llú-
cia 4000 anys d’història», Sala d’exposicions 
CESAL, Alcalà de Xivert, maig 2015, a càrrec de 
Gustau Aguilella Arzo.

− Col·laboració en l’organització del Curs «Fenici-
os, oriente en occidente», organitzat pel Museu 
de Belles Arts (Castelló) i la Universitat de Valèn-
cia, Benicarlo, 23 i 24 de juliol, sota la direcció 
de Arturo Oliver Foix i Carlos Gómez Bellard.

− Col·laboració en l’organització de les IV Jorna-
des d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana 

«Investigació , conservació i difusió del Patrimoni 
Cultual», Castelló 11-13 de desembre de 2015, 
Museu de Belles Arts (Castelló).

− Participació en el projecte formatiu de pràcti-
ques externes de l’estudiant de Grau d’Histò-
ria de la Universitat de València, Raul Mateu 
Pitarch, sota la supervisió d’Arturo Oliver Foix, 
director del Servei d’Investigacions Arqueològi-
ques i Prehistòriques, i en el marc del conveni de 
cooperació educativa entre la Ecma. Diputació 
Provincial de Castelló, Universitat de València 
i la Fundació Universitat-Empresa de València, 
sobre estàncies en pràctiques dels estudiants 
universitaris.

− Participació en el projecte formatiu de pràcti-
ques externes de l’estudiant de Llicenciatura 
d’Humanitats de la Universitat Jaume I Enrique 
Gil Carceller, sota la supervisió d’Arturo Oliver 
Foix, director del Servei d’Investigacions Ar-
queològiques i Prehistòriques i en el marc del 
conveni de cooperació educativa entre l’Excma. 
Diputació Provincial de Castelló i la Universitat 
Jaume I en matèria de pràctiques externes. 

− Participació en el projecte formatiu de pràcti-
ques externes de l’estudiant de Llicenciatura 
d’Humanitats de la Universitat Jaume I, Miguel 
Ródenas Martínez, sota la supervisió d’Arturo 
Oliver Foix, director del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques i en el marc del 
conveni de cooperació educativa entre l’Excma. 
Diputació Provincial de Castelló i la Universitat 
Jaume I en matèria de pràctiques externes. 

MUSEU DE BELLES ARTS

 El Servei d’Arqueologia realitza els treballs de 
custòdia i control dels fons arqueològics del 
Museu de Belles Arts de Castelló. Amb això, 
s’encarrega dels magatzems i la recepció dels 
materials procedents de les diferents excavaci-
ons que es realitzen en la província. Gestió del 
préstec de materials per a institucions externes. 
El control i organització de l’exposició perma-
nent d’arqueologia la realitza el Servei d’Arque-
ologia, així com l’atenció als investigadors que 
sol·liciten la consulta i estudi de la col·lecció. 

PUBLICACIONS

− Edició de la Revista “Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló”, volum 33/2015.

− Edició del volum número 11 de la sèrie mono-
gràfica “Monografies de Prehistòria i Arqueolo-
gia Castellonenques”.
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− Edició de la guia «Santa Llúcia – 4000 anys 
d’història», per al ajuntament d’Alcalà de Xivert. 

− Publicació en el Butlletí d’Estudis d’Onda de 
l’estudi científic «Un enterrament prehistòric en 
les proximitats de l’ermita del Salvador (Onda, 
Castelló)», per Gustau Aguilella Arzo.

BIBLIOTECA

Durant l’exercici 2015, el fons bibliogràfic s’ha tan-
cat amb un total de 16.955 volums i 100.952 tí-
tols, amb un increment de 348 volums i 2.624 
títols respecte a l’any passat. 

INTERCANVIS REBUTS A L’ANY 2015

Alemanya

− «Archaeonaut-Archaeo-Arbeits». Landesamt für 
archäologie. Landesmuseum für Vorgeschichte, 
Bibliothek (Dresden).

− “Archäologische Nachrichten Aus Baden» Uni-
versität Albert Ludwings (Freiburg).

− «Revista BFA». Ruhr-Universität Bochum 
(Bochum).

− «Bonner Jahrbucher». Rheinisches Landesmu-
seum Bonn (Bonn).

− «Boreas». Münstersche Beiträge zur Archäolo-
gische. Westfälische Wilhelms-Universität. Ins-
titut für Klassische Archäologie und Christliche 
Archaologie (Münster).

− «Monografia». Museum der Westlausitz Kamenz 
(Kamenz).

− «Funde und ausgrabungen mi Bezirk Trier». 
Rheinisches Landesmuseum (Trier).

− «Germania». Römisch Germanische Kommis-
sion des Deutschen Archäologischen Instituts 
(Frankfurt).

− «Thetis». Archäologie des Instituts der Univer-
sität (Heidelberg).

− «Eurasia Antiqua». Deutsches Archaologisches 
Institut (Berlin).

− «Monografias». Philipps-Universität Marburg 
(Marburg).

Argentina

− «Revista de la Escuela de Antropología». Uni-
versidad Nacional de Rosario (Rosario).

Austràlia

− «Journal and Proceedings». Royal Society of 
New South Wales. Armidale NSW.

Austria

- «Linzer Archäologische Forschungen». Landes-
hauptstadt Linz der Magistrat. Nordico, Muse-
um der Stadt Linz (Linz).

Bèlgica

− «Bulletin». Cercle Archéologique Hesbaye-Con-
droz (Modave)

Bosnia Herzegovina

– «Monografia». Zemaaljski Muzej (Sarajevo).

Brasil

- «Revista Pesquisas». Instituto Achietano de 
Pesquisas/Unisinos (Sao Leopoldo).

Croàcia

− «Revista Vjesnik». Arheoloski Musej (Split).

Eslovènia

− «Arheoloski Vestnik». Biblioteka Slovenske Aka-
demije Znanosti in Umetnosti. (Ljubljana).

Espanya

− «Monografias». Conjunto Arqueológico de Bae-
lo Claudia. Junta de Andalucía (Tarifa).

− «Revista Millars». Universitat Jaume I. Servei de 
Publicacions (Castelló)

− «Revista Nilus». Societat Catalana d’Egiptologia 
(Barcelona).

− «Revista Pyrenae». Biblioteca d’Arqueología. 
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia (Barcelona).

− «Boletín».Centro de Estudios del Maestrazgo 
(Benicarló, Castelló).

− «Revista Estudis Altafullencs». Centre d’Estudis 
d’Altafulla (Altafulla).

− «Revista Complutum». Biblioteca de la Universi-
dad Complutense. Servicio de Canje (Madrid).

− «Monografies». Museo Arqueológico Provincial 
(Badajoz).

− «Monografias». Fundación «José María Soler» 
(Villena).

− «Revista Estudios Extremeños». Centro de Es-
tudios Extremeños. (Badajoz).

− «Revista Archivo de Prehistoria Levantina» y 
«Monografias» Serie Trabajos Varios». Servicio 
de Investigación Prehistórica. Diputación Pro-
vincial de Valencia (Valencia).
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− «Boletín». Museo Provincial de Lugo (Lugo).
− «Revista Zephyrus». Servicio de Biblioteca. Uni-

versidad de Salamanca.
− «Revista Munibe». Antropologia-Arkeologia. So-

ciedad de Ciencias Aranzadi (Donosti)
− «Revista Archivo Español de Arqeuología». Cen-

tro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC (Ma-
drid).

− «Butlletí Arqueològic». Reial Societat Arqueolò-
gica Tarraconenese (Tarragona).

− «Revista Quarhis». Museu d’Història de la Ciu-
tat. Ajuntament de Barcelona (Barcelona).

− «Revistas Berceo-Brocar». Biblioteca de Estudi-
os Riojanos (Logroño, La Rioja).

− «Revista BSAA». Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología. Universidad de Va-
lladolid (Valladolid).

− «Bolletí» de la Societat Arqueològica Lul·liana 
(Palma de Mallorca).

− «Revista Naturaleza Aragonesa». Sociedad de 
Amigos del Museo Paleontológico de la Univer-
sidad de Zaragoza (Zaragoza).

− «Revista Almaig». Museu Arqueològic d’Onti-
nyent i la Vall d’Albaida – MAOVA (Ontinyent).

− «Treballs» del Museu Arqueològic d’Eivissa i 
Formentera (Eivissa).

− «Revista Alberca». Museo Arqueológico Munici-
pal de Lorca. (Lorca).

− «Revista Zona Arqueológica». Biblioteca «Eme-
terio Cuadrado» (Alcalá de Henares).

− «Revista Kalakorikos». Amigos de la Historia de 
Calahorra. (Calahorra).

− «Revista Monte Catano». Museu Municipal de 
Montcada (Montcada i Reixac).

− «Fulls i Sessions d’Estudis Mataronins». Museu 
Arxiu de Santa María. Centre d’Estudis Locals 
de Mataró (Mataró).

− «Revista Arkeoikuska». Gobierno Vasco. Servi-
cio Central de Publicaciones.

− «Revista Arqueología y Territorio Medieval». 
Universidad de Jaén.

− «Cuadernos de Arqueología Mediterranea». 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

− «Revista Alba». Ajuntament d’Ontinyent. Servei 
de Publicacions (Ontinyent).

− «Memoria de yacimientos alaveses». Museo de 
Arqueología de Alava. Diputación Foral de Alava 
(Vitoria).

− «MARQ Arqueología y Museos». Museo Arque-
ológico Provincial de Alicante (Alicante).

− «Revista Urtx». Museu Comarcal de l’Urgell 
(Tàrrega).

− «Revista Saguntum». Departament de Prehisto-
ria i d’Arqueologia. Facultat de Geografía i His-
tòria. Universitat de Valencia (Valencia).

− «Revista Xiloca». Centro de Estudios del Jiloca 
(Calamocha).

− «Revista Berig». Espeleo Club Castelló (Caste-
lló).

− «Revista Lucentum». Universidad de Alicante. 
Area de Prehistoria, Arqueología e Historia Anti-
gua (Alicante).

− «Cuadernos de Prehistoria». Departamento de 
Prehistoria y Arqueología. Universidad de Gra-
nada (Granada).

− «Cuadernos de Etnología». Centro de Estudios 
del Jiloca (Calamocha).

− «Revista Cypsela». Museu d’arqueologia Cata-
lunya-Girona (Girona).

− «Anales de Prehistoria». Universidad de Murcia 
(Murcia).

− «Boletin». Real Academia de la Historia (Ma-
drid).

− «Revista Antiquitas». Museo Histórico Munici-
pal. Priego de Córdoba (Córdoba).

− «Revista Phicaria». Universidad Popular de Ma-
zarrón (Mazarrón).

− «Cuadernos». Arkeologi Museoa (Bilbo).
− «Revista d’Arqueologia de Ponent». Estudi Ge-

neral de Lleida. Universitat de Lleida.
− «Boletín Arkeolan». Fundación Arkeolan (Irún).
− «Revista Sautuola». Museo de Prehistoria y Ar-

queología de Cantabria. Gobierno de Cantabria 
(Santander).

− «Boletín Auriense». Grupo Marcelo Macías. Mu-
seo Arqueológico Provincial (Ourense).

− «Cuadernos de Arqueología de la Universidad 
de Navarra». Departamento de Historia. Area de 
Arqueología (Pamplona).

− «Cuadernos de Estudios Borjanos». Centro de 
Estudios Borjanos (Borja).

− «Revista Alberri». Centre d’Estudis Contestans 
(Cocentaina).

− «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología». Uni-
versidad Autónoma de Madrid (Madrid).

− «Revista Madrider Mitteilungen». Instituto Ar-
queológico Aleman (Madrid).

− «Revista Habis-Spal». Universidad de Sevilla 
(Sevilla).

− «Revista Recerques». Museu Municipal “Camil 
Visedo Molto” (Alcoi).

− «Revista Hispania Antiqua». Universidad de Va-
lladolid (Valladolid).

− «Boletín» de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura (Castellón de la Plana).

− «Butlletí d’Estudis d’Onda». Ajuntament d’On-
da. Onda (Castellón).

− «Revista Arevacon». Asociación de Amigos del 
Museo Numantino (Soria).

− «Monografias» Museo de Ciudad Real.
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− «Monografías». Museo Arqueológico de Murcia 
(Murcia).

− «Monografías». Museo de Arqueología y Etno-
logía Municipal «Dámaso Navarro». Ajuntament 
de Petrer (Alicante).

− «Anejos y Revista Ataecina». Archivo Español 
de Arqueología. Instituto de Arqueología de 
Mérida (Mérida).

− «Revista Veleia». Universidad del Pais Vasco 
(Vitoria-Gasteiz).

− «Revista Brigecio». Centro de Estudios Bena-
ventanos “Ledo del Pozo” (Benavente).

− «Monografies». Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
(Vilassar de Dalt).

− «Monografias». Museo Arqueológico-Etnológi-
co “Gratiniano Bachés” (Pilar de la Horadada).

− «Revista Mainake». Diputación Provincial de 
Málaga (Málaga).

− «Revista Palaeohispánica». Institución Fernan-
do El Católico. Diputación Provincial de Zarago-
za (Zaragoza).

Estats Units

− «Revista MUSE». Museum of Art and Archaeo-
logy. Universitat of Missouri (Columbia).

Finlandia

− «Revista Arctos». Exchange Centre for Scientific 
Literature. Helsinki.

França

− «Bulletin». Société Historique et Archéologique 
du Périgord. (Perigueux).

− «Bulletin». Commission Departementale d’His-
toire et d’Archéologie du Pas de Calais (Dainvi-
lle).

− «Bulletin». Société des Antiquaires de Picardie. 
Musée de Picardie. (Amiens).

− «Bulletin». Société Archéologique, Historique, 
Littéraire et Scientifique du Gers. (Auch Cedex).

− «Bulletin». Société Dunoise. Maison Lumiere 
(Chateaudun).

− «Revista Ardeche Archéologique». Fédération 
Ardéchoise de la Recherche Préhistorique et 
Archéologique (Saint-Saveur-de-Montagut).

− «Revista Aquitania». Institut de Recherche sur 
l’Antiquité et le Moyen Âge. Université Michel de 
Montaigne (Pessac).

− «Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise». Associ-
ation pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéo-
logique Aveyronnaise.

− «Bulletin». Société d’Etudes Scientifiques de 
l’Aude (Carcassonne).

− «Revista Lattara». Centre Archéologique de Lat-
tes (Lattes).

− «Bulletin Travaux et Chroniques». Société 
Archéologique de Sens (Sens).

− «Revista Préhistoires Méditérraneennes». Mai-
son Méditérraneenne des Sciences de L’Home 
(Aix-en-Provence).

− «Revista Paleo». Musée National de Préhistoire 
(Les-Eyzies-de-Tallac). 

− «Revista Antiquités Nationales». Musée 
d’Archéologie Nationale (Saint-Gemain-en-
Laye).

− «Bulletin». Société d’Archéologie et d’Histoire 
de la Charente Maritime.

− «Revista Memoires». Société Archéologique du 
Midi de la France (Toulouse).

− «Bulletin de l’AAPO». Pôle Archéologique De-
partemental. Conseil General des Pyrénées Ori-
entales.

Gran Bretanya

− «Archaeology International». Bulletin of Institute 
of Archaeology. University of London (London).

− «Revista Antiquaires Journal». Society of Anti-
quaires of London (London).

Grècia

− «Revista Hesperia». American School of Clasi-
cal Studies at Athens. Atenas.

Itàlia

− «Revista Studi per l’Ecologia del Cuaternario». 
Laboratorio di Ecologia del Cuaternario. (Firen-
ze).

− «Revista Melanges Antiquité». Ecole Française 
de Rome (Roma).

− «Etudes». Institut Français de Naples (Napoli).
− «Revista di Studi Liguri». Museo Bicknell. Insti-

tuto Internazionale de Studi Liguri (Bordighera).
− «Quaderni». Soprintendenza Archeologica del 

Piemonte e del Museo Antichità Egizie (Torino).
− «Revista Picus». Studi e ricerche sulle marche 

nell’antichità. Università de Macerata (Macera-
ta).

− «Rassegna di Archeologia». Associazione 
Archeologica Piombinese (Piombino).

Luxemburg

- «Bulletin». Société Préhistorique Luxembougeoi-
se (Bridel)
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Mònaco

− «Bulletin». Musée d’Anthropologie Préhistorique 
de Monaco (Monaco).

Mèxic

- «Revista de Arqueología Americana». Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (Mexico 
DF).

Polònia

− «Revista Fontes Archaeologici Posnaniensis». 
Musei Archaeologici Posnaniensis (Poznan).

− «Studies in African Archaeology». Poznan Arc-
haeological Museum (Poznan).

Portugal

− «Revista Promontoria». Universidad do Algarve. 
Centro de Estudos de Patrimonio (Faro).

− «Revista Estudos & Memorias». Centro de Ar-
queologia da Universidade de Lisboa (Lisboa).

− «Revista Arkeos». Centro Europeu de Investiga-
çao da Prehistoria do Alto Ribatejo (Tomar).

− «Revista Portugalia». Faculdade da Letras. Uni-
versidad do Porto (Porto).

− «Revista de Guimaraes». Sociedade Martins 
Sarmento (Guimaraes).

− «Monografías». Museu de Arqueología de Ama-
dora (Amadora).

− «Revista Almadan». Centro de Arqueologia de 
Almada (Almada).

− «Revista Conimbriga». Universidad de Coimbra 
(Coimbra).

Romania

-  «Revista Arheologia Moldovei». Editura Acade-
mei Române (Iasi).

Suïssa

− «Cahiers d’Archéologie Romande». Bibliothè-
que Historique Vaudriza (Lausanne).

− «Annuaire». Archeologie Suisse (Basel).


