HOMENATGE AL DR. ALBERTO LÓPEZ MULLOR
Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l'arquitectura

Organitza:
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Dia 14 de maig de 2018
Universitat Autònoma de Barcelona
Dies 15 i 16 de maig de 2018

PROGRAMA

PRESENTACIÓ
La dissortada mort del Dr.Alberto López Mullor el 6 d'abril de 2017, ens va fer

ACTE D'HOMENATGE AL DR. ALBERTO LÓPEZ MULLOR
Dia 14 de maig a les 19 h al Museu d'Arqueologia de Catalunya (Passeig de
Santa Madrona, 39-41, Barcelona)

pensar que era merescut retre-li un homenatge. Alguns dels seus col·legues
vam posar fil a l'agulla i, amb el suport de les institucions públiques de
Catalunya amb les quals va estar vinculat professionalment, hem organitzat un
Acte d'Homenatge i un Congrés en el seu record. Pretenem que aquest

- Parlaments dels representants institucionals

homenatge, a més d'una reunió científica i una publicació, també sigui un lloc

- Semblança a càrrec de Mateu Riera Rullan (professor associat de la UAB i

de trobada que reuneixi la família, els amics i els col·legues de l'Alberto. A

arqueòleg professional)
- Intervenció dels organizadors del congrès
- 20’30 h Recepció

l'Acte d'Homenatge, que se celebrarà al Museu d'Arqueologia de Catalunya, es
farà una remembrança de la seva trajectòria vital i professional. El Congrés
d'Homenatge, que es durà a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona,
versarà sobre dues de les línies d'investigació en que l’Alberto va treballar
intensament i a les que va dedicar la seva docència universitària: els estudis

CONGRÈS D'HOMENATGE AL DR. ALBERTO LÓPEZ MULLOR
Dies 15 i 16 de maig a la sala de Graus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Dia 15 de maig. Primera sessió

arqueològics sobre ceràmica romana, medieval i moderna i el mètode d'estudi
històric i arqueològic del patrimoni arquitectònic. S’ha concebut el congrés de
forma que permeti tenir debats sobre la recerca en ceràmica i arquitectura
sense els constrenyiments temporals que habitualment serveixen per

De 9 h a 14 h i de 15'30 h a 18'30 h. Estudis sobre ceràmica: Producció,

organitzar la recerca i la docència. L’Alberto no es va posar mai aquests límits.

distribució i consum de ceràmica en època romana, medieval i moderna.

Es tracta, a més, de dues línies de recerca, amb alt contingut tècnic, que no

Ponències a càrrec de:

sempre reben l’atenció necessària ni en els projectes de recerca ni en
l’ensenyament d’arqueologia. La primera sessió es dedicarà a analitzar la

Albert Martín Menéndez. Arqueòleg de l'Ajuntament de Cabrera de Mar

ceràmica, des de l'època antiga fins a la moderna, tot tenint en compte els

La producció del centre terrissaire d'El Mujal o El Roser (Calella,El Maresme)

canvis en la producció, distribució i consum que s'esdevenen al llarg del

Josep Antoni Cerdà. Associació Catalana de Ceràmica, Barcelona

temps. La segona sessió es dedicarà a l'arqueologia de l'arquitectura, entesa

La producció de ceràmica fina a Barcelona, al segle XIX

com a mètode que combina l’anàlisi estratigràfica dels paraments, l’estudi dels

Comunicacions

materials i tècniques de construcció, la relació amb l’estratigrafia del subsòl i

Dia 16 de maig. Segona sessió

l’anàlisi de la documentació escrita.

-De 9 h a 14 h i de 15'30 h a 18'30 h. Estudis sobre patrimoni arqueològic i
arquitectònic: arqueologia de l'arquitectura, conservació i preservació del

Xavier Aquilué
xaquilue@gencat.cat

Julia Beltrán de Heredia
jbeltran@bcn.cat

patrimoni edificat. Ponències a càrrec de:
Joan Closa Pujabet. Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
Diputació de Barcelona
L'arquitectòleg i l'arqueotecte en la restauració monumental
Miguel Ángel Tabales. Professor de la Universidad de Sevilla
Tendencias y perspectivas en Arqueología de la Arquitectura
Comunicacions
- 18'30 h Clausura
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Helena Kirchner
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