
CURS D’ARQUEOLOGIA PALEOCRISTIANA
In unum estis congregati. 

Arqueologia del primer monacat cristià (s. iv-vii)
Impartit pels professors Dra. Jordina Sales i Dr. Carles Buenacasa

El curs tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de novembre i 1 de desembre, a l’aula 202 de la Facultat de Geografia 
i Història de la Universitat de Barcelona (c/ Montalegre, 6-8). Es completarà amb una sortida per a visitar 
els jaciments de El Bovalar (Serós) i la Villa Fortunatus (Fraga), el dissabte 2 de desembre (tot el dia). Els 
professors Sales i Buenacasa han escrit un llibre per al curs que es lliurarà a tots els participants.

Programa

• Dilluns dia 27 de novembre, de 18.30 a 20.30 h: Marc teòric, història i definició de conceptes. 
Història de l’arqueologia monàstica. El naixement del monacat cristià. Arqueo-arquitectura dels 
eremitoris, laures i monestirs.

• Dimarts dia 28 de novembre, de 18.30 a 20.30 h: Les restes dels primers monestirs: Orient. 
Egipte i la Cirenaica. Síria, Palestina i Aràbia. Àsia Menor, Grècia i Balcans.

• Dimecres dia 29 de novembre, de 18.30 a 20.30 h: Les restes dels primers monestirs: Occident. 
Àfrica. Gàl·lia, Itàlia i Panònia. Britània i Irlanda.

• Dijous dia 30 de novembre, de 18.30 a 20.30 h: Arqueologia del monacat a la península Ibèrica. 
Com arriba el monacat a Hispania. El difícil camí metodològic de l’arqueologia monàstica 
peninsular. Un recorregut geogràfic pels principals jaciments.

• Divendres dia 1 de desembre, de 18.30 a 20.30 h: Arqueologia del monacat a Catalunya. 
Monestirs urbans. Monestirs rurals. El cas particular dels Altimiris i El Bovalar.

Preu del curs amb la sortida i el llibre inclosos: socis de la SCA: 80€ 
 no socis: 90 €

Places limitades. Inscripcions: Secretaria de la SCA: sca@scarqueologia.com

Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte ES23 2100 0833 
0402 0056 2465

Curs organitzat per la Societat Catalana d’Arqueologia amb el suport de la Facultat de Geografia i 
Història – UB.

La Universitat de Barcelona reconeix aquest curs amb 1 crèdit de lliure elecció  
pels Graus d’Arqueologia, Història i Història de l’Art


