
Vinculat al projecte Paisatges Monàstics, organitzem aquest segon
seminari internacional dirigit especialment als estudiants de doctorat que
investiguen sobre aspectes monàstics en el període comprès entre l’Antiguitat
Tardana i els inicis de l’Edat Mitjana.
Així com, en un primer seminari de les mateixes característiques celebrat
l’any passat vam abordar l’anàlisi d’aquest monacat primitiu des de les fonts
escrites i la Patrística, en aquesta ocasió tractarem l’objectiu d’estudi des
d’una perspectiva arqueològica, i valorarem les darreres recerques que s’han
realitzat en base a la materialitat, l’arquitectura i la topografia. La nostra
voluntat ha estat comptar amb la participació d’investigadors de reconegut
prestigi internacional, els quals ens mostraran aspectes vinculats amb les
seves recents investigacions.
Al final de cada sessió realitzarem una taula de debat, i finalment procedirem 
a la presentació dels projectes de tesis doctoral relacionats amb el tema que 
en aquest moment s’estan portant a terme en diferents universitats, a 
proposta dels ponents.
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Dimecres 16 de novembre
Presideix: Maria Soler Sala (Universitat de Barcelona)

15:00 - Presentació del seminari
per la IP del projecte Paisatges Monàstics – Marta 
Sancho Planas (Universitat de Barcelona)

15:15 - Iglesias monásticas en la alta edad media
peninsular. Un intento de lectura evolutiva
per Francisco J. Moreno Martín (Universidad
Complutense de Madrid)

15:55 - Intervenció eclesiàstica i monacat bizantí al 
Monastil i el sud de València  
per Manuel Poveda Navarro (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia)

16:35 Coffee break

16:55 - Los orígenes de la "Tebaida Berciana": un 
proyecto para investigar el paisaje arqueológico
monástico de El Bierzo (León)
per Artemio Martínez Tejera (Urbs Regia - Orígenes de 
Europa)

17:35 - Noves aportacions al coneixement del monacat 
balear: monestir de l’illa de Cabrera (Illes Balears, segles 
V a VIII dC)
per Mateu Riera Rullán (Universitat Autònoma de 
Barcelona)

18:15 – Arqueologia d'un monestir Prepirinenc a 
Catalunya, dels visigots a la implantació del feudalisme: 
Santa Cecilia dels Altimiris
Per Walter Alegría Tejedor (LAMUB- Universitat de 
Barcelona)

18:55 - Taula rodona final amb tots els ponents
Modera: Marta Sancho i Planas

Dijous 17 de novembre
Presideix: Raúl Villegas Marín (Universitat de Barcelona -
RyC-2017-23402)

9:00 - Monasterios primitivos implantados en villas
romanas: el caso de Torre de Parma (Portugal)
per Stephanie Maloney (University of Louisville)

9:40 – The first presumably monastic sites on the Eastern
Adriatic islands and coast: state of the art and new
perspectives 
per Morana Čaušević-Bully (Université de Franche Comté
/ UMR Chrono-Environnement)

10:20 Coffee break

10:45 - Les premiers monastères de la Gaule (IVe-VIIe s.) : 
état des connaissances archéologiques et (quelques) 
perspectives de recherches
per Sébastien Bully (CNRS)

11:20 - Monasticism in Italy from origins to VIIth century
per Romana Stasolla (Sapienza Università di Roma)

11:55 -12:30 – Tesis doctorals en curs 
Presentació de tesis doctorals en curs sobre temes 
relacionats amb el monacat primerenc a occident. 

12:30 – 13:15 - Taula rodona final amb tots els ponents
Modera: Jordina Sales-Carbonell (Universitat de 
Barcelona)

13:15-13:30 – Balanç del seminari
per Jordina Sales-Carbonell i Marta Sancho i Planas 
(Universitat de Barcelona)

13:00 - Clausura del Seminari
per Núria Jornet, IP Projecte 
Paisatges Monàstics

Programa

Formato mixt presencial/on line (Sala de Juntes (planta baixa), Facultat de Geografia i Història de la UB
Idiomes: CAT, ESP, ENG, FRAN – Es preveu la publicació de las actes
Plataforma digital ZOOM
Dimecres: https://ub-edu.zoom.us/j/93629395987
Dijous: https://ub-edu.zoom.us/j/93155438653

INFORMACIÓ: pr.monasticlandscapes@ub.edu
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