Organitza
Les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs
posaran el focus en la integració i gestió
del patrimoni en els nuclis urbans, en
especial en la complexitat que generen
unes estructures de presència tan potent
com són les muralles (romanes, medievals...).

XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs
Seminari d’Historia

Muralles urbanes.
Diàleg entre urbanisme
i patrimoni

En els darrers decennis diverses poblacions del nostre país han fet un esforç en
integrar aquestes antigues estructures
defensives com un valor afegit al seu
patrimoni, tant en aquells conjunts molt
ben conservats, d’imponent presència i
que constitueixen per si soles un element
d’identitat (Barcelona, Tarragona, Montblanc, Cervera, etc.); com en altres en què
les muralles han estat engolides pel
creixement urbà i es conserven de forma
parcial i irregular (portes, torres, panys
de mur, fossats, etc.).
En aquesta labor de recerca, conservació,
integració, gestió i posada en valor del
patrimoni hi intervenen agents diferents,
des dels historiadors i arqueòlegs als
arquitectes i urbanistes, divulgadors i
gestors públics.

Imatge de fons: fragment de la làmina “ Ville Franche”, a:
Beaulieu, sieur de; Perelle, Adam 1668. Les Plans et
profils des principales villes, et lieux considerables de la
Principauté de Catalogne avec la car te génerale et
les par ticulières de chaque gouvernement.
Paris: par le Chevalier de Beaulieu. p. 37.
Atles antics de la Car toteca (s. X VI -X X) de l’ICC,
ht tp://car totecadigital.icc.cat

Amb el suport de
1a circular

Sitges
Vilafranca del Penedès
Calafell
Amb la col·laboració de

19, 20 i 21 d’octubre de 2018

XXVII Jornades d’Estudis
Penedesencs. Seminari d’Historia

Muralles urbanes.
Diàleg entre urbanisme
i patrimoni
Divendres 19 d'octubre de 2018
Sitges, Edifici Miramar
19:00 Acte inaugural. Presentació
19:15 Conferència inaugural
Maite Miró
20:00 Les muralles de Sitges i Vilanova i la
Geltrú
Joan Garcia Targa, Carme Muntaner
20:30 Copa de cava

Dissabte 20 d'octubre de 2018
Vilafranca del Penedès, Fòrum
Berger Balaguer
09:00 Benvinguda i presentació
09:15 Les muralles de Barcelona
Carme Miró
10:00 Les muralles de Vilafranca del Penedès
Xavier Esteve; Josep M. Feliu
10:30 Pausa cafè
11:00 Les muralles de Tarragona
Joan Menchón
11:45 Les muralles de l’Arboç
Jordi Roig
12:15 Comunicacions

14:00 Dinar
15:30 Les muralles de Montblanc
Maties Soler
16:15 Les muralles de Granollers
Marc Guàrdia
16:45 Comunicacions
17:30 Debat
18:00 Copa de vi/cava

Comunicacions
Per tal de ser admès com a participant a les
Jornades s’ha d’enviar un resum al mail
jornades2018@iepenedesencs.org abans
del dia 7 de setembre, amb les característiques següents:
* TÍTOL (Arial 14, caixa alta, negreta)

Diumenge 21 d'octubre de 2018
Calafell, Centre Cívic Cinema Iris
09:00 Benvinguda i presentació
09:15 Les muralles de Calafell
Josep Pou
10:00 Comunicacions
10:30 Pausa cafè
11:00 Comunicacions
12:00 Taula rodona
13:00 Visita a la Ciutadella ibèrica
14:00 Dinar

Assistència
L’assitència a les jornades és gratuïta, però

* Autor/s (Arial 12, caixa baixa). Dades de
l'autor/autors referents a lloc de
treball. Adreça electrònica si es creu convenient (Arial 10, caixa baixa)
* Text del resum (Arial 12, caixa baixa,
interlineat a 1,5, màxim 2000 caràcters amb
espais inclosos).
* Una fotografia il·lustrativa de la comunicació.
* Un CV abreujat de l’autor/s (Arial 12, caixa
baixa, interlineat a 1,5, màxim 800 caràcters
amb espais inclosos).
La presentació de les comunicacions estarà
limitada a un temps de 12 minuts.

donat que les places són limitades cal
inscriure’s previament enviant un mail a

Abans del dia 28 de setembre se us infor-

jornades2018@iepenedesencs.org abans

marà de si la vostra comunicació ha estat

del 10 d’octubre. Caldrà que ens informeu

acceptada per l’organització.

també si teniu intenció de quedar-vos a
dinar (cal inscriure’s pels dinars. Informarem
dels llocs, preus i menús tant aviat com
sigui possible).

