
Dimarts 12 de novembre
Sala Pere i Joan Coromines
IEC (c/ del Carme, 47)

Ma . Ponències

9.30 h
«Pedreres i pedra a la Mallorca medieval 
(segles XIV-XV)» 
Dra. Maria BARCELÓ CRESPÍ, Universitat de les 
Illes Balears

10.30 h
«El abastecimiento de materiales pétreos en 
la ciudad de Valencia durante la época foral»
Dr. Luis ARCINIEGA, Universitat de València

11.30 h  Pausa i cafè

12 h
«La explotación de canteras en Valencia 
ca.1430: un negocio en transformación»
Dra. Encarna MONTERO, historiadora de l’art

12.30 h Col·loqui

16 h
«Les pedreres de Folgueroles i rodalia 
(Osona)»
Carles PUIGFERRAT, historiador

16.30 h
«Explotació, transport i ús de pedres per a la 
construcció en el món medieval»
Màrius VENDRELL, Universitat de Barcelona

17 h 
«La problemà ca de la conservació i 
restauració del gres vermell. Diversos 
exemples. Scala Dei i Santa Maria de San ga»
Luciana POCOSTALES, restauradora

17.30 h Col·loqui
18.15 h Conclusions
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Full d’inscripció

Cognoms…………………………………………

Nom………………………………………………..

Adreça……………………………………………..

Població……………………………………………

CP……………………………………………………

A/e........................................…………..

Telèfon……………………………………………..

Preu de matriculació:

Socis d’Amics de l’Art Romànic: 30 euros
No-socis: 60 euros

L’ingrés s’efectuarà al compte de La Caixa
2100-0963-64-0200096403

Es lliurarà un cer ficat d’assistència. El pagament 
de la quota dóna dret a rebre les actes del simposi.
Per a formalitzar la inscripció cal enviar la butlleta 
abans del 23 d’octubre de 2013 a l’adreça de correu 
electrònic bbetriu@iec.cat, o bé entregar-la a la seu 
de l’en tat (c. de Maria Aurèlia Capmany, 14, 
Barcelona) en l’horari següent: dilluns i dijous (8-17 h),
dimarts (8-15.30 h), dimecres i divendres (8-15 h)



L’estudi de les pedreres i de la seva explotació enel decurs dels segles medievals gaudeix d’unanotable fortuna historiogrà ica a Occident. A laCorona d’Aragó, però, el tema s’ha abordatdesigualment. S’ha analitzat amb detall quanl’èxit de la pedra és innegable, com s’esdevé ambel marbre dels Pirineus o la calcària nummulíticade Girona. Així mateix, se n’han tingut en compteels materials quan els llibres d’obra dedeterminades fàbriques incorporen despesesrelacionades amb la seva extracció i el seutransport. El simposi, centrat en els anticsterritoris de la Corona d’Aragó, vol revisitarmoltes d’aquestes qüestions, encetar-ne de novesi reunir per primera vegada en una publicaciómonogrà ica uns estudis destinats a servird’element de referència en el futur.

Programa
Dilluns 11 de novembre
Sala Nicolau d’Olwer, IEC  (c/ del Carme, 47)

9 h 
Acreditació dels par cipants

9.30 h
Inauguració del simposi

«Les pedreres medievals a la Corona 
d’Aragó» 
Dra. Francesca ESPAÑOL BERTRAN, IEC-
Universitat de Barcelona

Ma . Ponències 

10.30 h  
«Una producció original: les 
construccions en marbre a la Catalunya 
nord durant l’edat mitjana» 
Dra. Geraldine MALLET, Universitat de 
Montpeller

11.30 h 
Pausa i cafè

12 h 
«Las canteras de alabastro en Aragón. 
Datos sobre su explotación y uso en las 
artes plás cas de los siglos XV y XVI»  
Jesús CRIADO MAINAR, Universitat de 
Saragossa

13 h
Col·loqui

14 h
Dinar

Tarda. Comunicacions

16 h
«Dades sobre pedreres a l’àrea de Lleida a 
través de les fonts medievals» 
Dr. Francesc FITÉ LLEVOT, Universitat de 
Lleida

16.30 h 

«De la pedrera a la catedral. Els casos de 

Barcelona i Girona» 
Dr. Joan VALERO MOLINA, historiador de l’art

17 h 
«Usos, ar fexs i comerç de la pedra de 
Montjuïc [Barcelona] a l’època medieval»
Dr. Joaquim GRAUPERA GRAUPERA, 
historiador de l’art

17.30 h

Col·loqui




