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’Història

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
Programa definitiu

Amb la col·laboració de

Sitges
Vilafranca del Penedès
Calafell
19, 20 i 21 d’octubre de 2018

XXVII Jornades d’Estudis
Penedesencs. Seminari d’Història

Muralles urbanes.
Diàleg entre urbanisme
i patrimoni
Divendres 19 d'octubre de 2018
Sitges, Edifici Miramar
19:00 Acte inaugural. Presentació
19:30 Muralles urbanes de Catalunya: una
visió global
M. Teresa Miró i Alaix
20:15 Les muralles de Sitges i Vilanova i la
Geltrú
Joan Garcia Targa, Carme Muntaner
21:00 Copa de cava

Dissabte 20 d'octubre de 2018
Vilafranca del Penedès, Fòrum
Berger Balaguer
09:15 Benvinguda i presentació
09:30 Les muralles de Barcelona
Carme Miró i Alaix
10:30 Les muralles de Vilafranca del Penedès
Josep M. Feliu
11:15 Pausa cafè
11:45 Muralles i fortificacions de Tarragona,
de fortificació a monument (segle II aC
- XXI )
Joan Menchón Bes

12:45 La muralla i el vall de la vila fortificada
baixmedieval de l’Arboç (segles
XIV-X V): intervencions arqueològiques
al nucli històric i a l’entorn de l’església
de Sant Julià
Jordi Roig Buxó
13:30 Dinar
15:00 La muralla medieval de Montblanc.
Estudi, restauració i museïtzació
Carles Brull Casadó, Josep M. Vila
Carabasa
16:00 Les muralles de Granollers, nous reptes
per a pedres velles
Marc Guàrdia
16:45 Vocabulari referit a muralles i altres
construccions defensives al Penedès
Ramon Marrugat
17:15 Debat
17:45 Copa de vi/cava (La Carretera del Vi)

Diumenge 21 d'octubre de 2018
Calafell, Celler de Cal Bolavà

11:45 Viure extramurs i l’expansió urbana
fora les muralles romanes de Bàrcino.
Les evidències arqueològiques al carrer
Sotstinent Navarro 12-16
Jordi Ramos Ruiz, Carme Miró i Alaix,
Santi Riera Mora
12:15 Els conjunts emmurallats: entre la
posada en valor i l’habitabilitat
Isidre Pastor i Batalla
12:45 Debat
13:15 Visita a la Ciutadella ibèrica de
Calafell
14:30 Dinar

Assistència
L’assitència a les jornades és gratuïta, però
donat que les places són limitades és recomanable inscriure’s previament enviant un
mail a jornades2018@iepenedesencs.org
abans del 14 d’octubre.

09:15 Benvinguda i presentació
09:30 Les muralles de Calafell
Josep Pou Vallès
10:15 Les fortificacions de les guerres carlines
a Vilanova i la Geltrú: un patrimoni
cultural a revalorar
Magí Miret Mestre, Oscar Valverde
Moliné
10:45 El baluard de Sant Antoni (Barcelona)
Emiliano Hinojo García
11:15 Pausa cafè

Dinars
Si dissabte o diumenge us voleu quedar a
dinar amb el grup cal que ens en informeu.
Us farem arribar el preu i el menú.

