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En ells es poden resseguir els corrents artístics, però també, tot sovint, les tècniques defensives ja que al 
costat de les esglésies i claustres hi trobem muralles i torres.
La multiplicitat d'activitats desenvolupades, la seva historia i el seu paper religiós, però també social, 
econòmic i polític fan dels monestirs espais que es poden estudiar des d'òptiques molt diverses, però que 
sempre aporten valuosa informació sobre la història del territori. 
La jornada té per objectiu oferir una plataforma en la qual poder presentar i debatre sobre els estudis que 
s'estan desenvolupant en el marc dels conjunts monàstics, ja sigui analitzant la seva estructuració i evolució 
com estudis més concrets d'algun dels aspectes de la vida monàstica sempre des d'una perspectiva 
arqueològica.

Els monestirs constitueixen un dels elements més característics del paisatge en època medieval i moderna. 
Per definició són espais de vida comunitària dedicats a l'oració, però històricament són molt més, esdevenint 
centres de poder territorial, llocs de cultura, però també productius. Els espais dedicats a la vida comunitària, 
a l'oració o a l'estudi conviuen amb allotjaments per pelegrins i hospitals, però també amb magatzems i 
obradors.
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-Autor(s)
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o al mail cat.rosesarqueologia@udg.edu

Les comunicacions es publicaran el 2023 en un dossier a la revista RODIS. Journal of Medieval 
and Post-Medieval Archaeology (seguint les normes de publicació i política editorial de la 
revista).  https://www.documentauniversitaria.media/rodis/index.php/rodis

https://www.udg.edu/ca/catedres/roses-darqueologia/transferencia/seminaris

Les propostes s’han de fer arribar a l’organització abans del 30 de juny a través del  formulari de 
la pàgina web de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic 
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