
                            

 

I SEMINARI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I MODERNA  

“Urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del 
nord-oest de la Mediterrània”  
 

El Seminari Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna (SIAMM) està 
concebut com un espai on compartir i debatre experiències i realitats 
històriques diverses amb un enfocament històric i arqueològic. Per aquesta raó 
s’estructura en conferències generals de presentació de la temàtica i  
ponències en les quals s’analitzen casos i aspectes concrets.  

Enguany se centra en l‘anàlisi i debat de l’estructuració i evolució de 
l’urbanisme, i, més específicament, dels espais públics en les ciutats del nord-
oest de la Mediterrània en època baixmedieval. L’objectiu és el d’aprofundir en 
el coneixement de l’articulació d’aquests espais, les seves característiques i 
usos,  i  els canvis en la trama urbana.  

 

Dates: 10 i 11 de maig 

Lloc: Sala de Promoció Econòmica, Ajuntament de Roses 

 C/ de Madrid,1, Roses (edifici de l’oficina de Turisme)  

Gratuït (per confirmar assistència poden inscriure’s a lluis.palahi@udg.edu) 

 
Programa 

Dijous 10 de maig 

15’30-15’45h. Inauguració de les jornades. 

15’45-16’45h. Elisa Varela (Universitat de Girona) 

 La vida i les relacions en l'espai  públic urbà  mediterrani baixmedieval. 

16’45-17’45h. Bernard Gauthiez, (Université Jean Moulin 3, Lyon)  



L'urbanisme des villes du Nord-Ouest méditerrannéen au bas Moyen: 

développement des pratiques et des savoir-faires, variété des choix, effets des 

crises. 

17’45-18’15h. Pausa 

18’15-19h. Marcel Pujol, (Escola Superior de  Conservació i Restauració de  Béns 

Culturals de Catalunya) 

L'urbanisme de la vila de Roses (segles XIII-XVII): la complementarietat de les 

fonts d'informació.  

19-19’45h. Sandrine Claude (Direction archéologie et Muséum de la ville d’Aix-en-

Provence) 

Tissu urbain, espace public et aménagements viaires à Aix-en-Provence à la fin 

du Moyen Age. 

Divendres 11 de maig 

9’30-10’15h. Federico Giacomello (Universitá di Padova) 

Urbs copiosa e deliciosi suburbi: lo sviluppo urbanistico di Padova nel Basso 

Medioevo. 

10’15-11h. Josep Pujades (Responsable d'intervencions arqueològiques, Servei 

d'Arqueologia de Barcelona, Ajuntament de Barcelona) 

 L'urbanisme fòssil. Les pervivències de la ciutat antiga. 

11-11’30h. Pausa 

11’30-12’15h. Joan Frigola (Arqueòleg) 

L'estructura urbana de Besalú a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV): un model 

marcat per l'orografia. 

12’15-13h. Josep Maria Nolla i Jordi Sagrera (Universitat de Girona) 

 Girona. La forma urbana de la Ciutat a la baixa edat mitjana 

13-13’15h. Cloenda. 

 


