IN MARITIMA
2n Simposi sobre història,
cultura i patrimoni
del Maresme medieval

MASOS, MASIES I BORDES:
ACTIVITATS AGRÀRIES
I ELEMENTS PATRIMONIALS

Dissabte 30 de juny de 2018
Biblioteca de can Manyer

L’Arxiu Comarcal del Maresme, el Museu Arxiu de
Vilassar de Dalt i Maresme Medieval convoquen
In maritima: II Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval, un fòrum bianual
on es presenten els treballs més recents sobre la
història i el patrimoni medieval de la comarca. En
aquesta segona edició, tractarem l’anàlisi del poblament rural al Maresme medieval, i portarà per
títol Masos, masies i bordes: activitats agràries i
elements patrimonials.
El juliol del 2017, en la presentació de les actes
del primer Simposi, la Dra. Coral Cuadrada (URV)
va presentar la ponència “Masos i masies: estat
de la qüestió i vies de recerca”, que ens oferia un
punt d’arrencada per a aquest segon simposi, ja
que es van definir les línies d’investigació que
s’han donat i es poden donar sobre aquest tema.
Per entendre l’organització del territori en l’etapa
medieval, no es poden deixar de banda els masos com un dels trets bàsics que el configuren. El
simposi proposa abordar aquest element des de
múltiples perspectives (l’arqueologia, la història,
la geografia, la genealogia, l’economia, la sociologia, l’antropologia, l’arquitectura i el patrimoni
material i artístic), aportant una lectura multidisciplinària del fenomen.
Encara avui dia, a les diferents viles i ciutats de la
comarca s’han conservat moltes masies. Conèixer-les i entendre el seu valor patrimonial és un
dels objectius del simposi.

PROGRAMA
9.30 h. Lliurament de la documentació i acreditació dels participants.
10.00 h. Inauguració del Simposi. Parlaments.

Ponències

10.30 h. Ponència marc
«Els masos a la Marina de la Selva entre el 1200
i el 1500», a càrrec de Xavier Soldevila i Temporal, Associació Història Rural de les Comarques
Gironines.
11.30 h. Pausa / cafè
12.00 h. Ponència marc
«El mas català com a estructura senyorial:
canvis i continuïtats al llarg de l’Edat Mitjana»,
a càrrec del Dr. Pere Benito i Monclús, Universitat de Lleida.
13.00 h. Inici de les comunicacions
14.00 h. Pausa per dinar.
16.00 h. Lectura de comunicacions.
La durada de cada una dependrà de les comunicacions presentades de forma lliure.
Les comunicacions s’organitzaran en dos àmbits
a) Tema propi del Simposi: els masos medievals
b) Temàtica oberta sobre l’època medieval al
Maresme i a Catalunya
Al finalitzar
Visita comentada al Vilassar medieval.
Lloc
Sala d’actes de la Biblioteca can Manyer.
Plaça Martí i Pol, 6 de Vilassar de Dalt.

INSCRIPCIONS
La inscripció al simposi és gratuïta, però caldrà inscriure’s prèviament abans del 10 de juny del 2018.

Cognoms
Nom
Adreça
Població
CP
Telèfon
Adreça electrònica

Previsió de dinar

Si

No

(un cop formalitzada la inscripció informarem
de les opcions de dinar)

Si presenta comunicació, títol:

ORGANITZACIÓ
• Dr. Joaquim Graupera Graupera, director.
• Sr. Enric Ortega Rivera, secretari tècnic.

COMITÈ CIENTÍFIC
• Dra. Coral Cuadrada Majó.
Universitat Rovira Virgili (Tarragona).
• Dra. Roser Salicrú i Lluch.
Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona).
• Dr. Pere Benito i Monclús.
Universitat de Lleida.
• Sr. Josep Samon Forgas.
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
• Sr. Alexis Serrano Méndez.
Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme
i president del Centre d’Estudis Vilassarencs.
• Sra. Laura Bosch Martínez.
Gerent del Museu Col·lecció Municipal de Cabrils.

ORGANITZA

HI COL·LABORA

