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L’Arxiu Comarcal del Maresme, el Museu Ar-
xiu de Vilassar de Dalt i Maresme Medieval, 
convoquen In maritima III Simposi sobre his-
tòria, cultura i patrimoni del Maresme medi-
eval, que proporciona un fòrum bianual on es 
presenten els treballs més recents sobre la 
història i el patrimoni medieval del Maresme. 

En aquesta tercera edició del Simposi trac-
tarem l’anàlisi del món funerari al Maresme 
Medieval, amb el títol “Omnia mors aequat. 
El món de la mort al Maresme medieval”. A 
l’època medieval la mort era ben present. 

En aquest simposi es fa una crida a la presen-
tació d’estudis al voltant d’aquest tema des 
de la antiguitat tardana fins a inici del s. XVI. 
La temàtica es pot abordar des de perspec-
tives diverses: l’arqueologia (enterraments, 
aixovars...), la història, la genealogia, la socio-
logia i la religió (creences, rituals funeraris...), 
l’antropologia (anàlisi forenses, patologies, 
etc), el dret i la documentació (testaments, 
inventaris post - mortem, dret successori...), 
l’arquitectura, el patrimoni material i artístic 
(capelles i monuments funeraris, sarcòfags...) 
o bé aportant una lectura multidisciplinària 
del fenomen o un inventari local.



Programa

9.30 h. Lliurament de la documentació i acredita-
ció dels participants. 

10 h. Inauguració de les Jornades. Parlaments. 

Ponències

10.30 h. Ponència marc: «La mort a Premià i Vi-
lassar Baixmedievals» a càrrec Dra. Montserrat 
Richou, catedràtica d’Història i professora del CFA 
Francesc Layret de Barcelona i membre de l’equip 
de recerca de l’IRCUM (Institut de Recerca en Cul-
tures Medievals de la Universitat de Barcelona). 

11.30 h. Pausa /Cafè. 

12 h. Ponència marc: «Fer front a la mort a la mari-
na del vescomtat de Cabrera durant la Baixa Edat 
Mitjana» a càrrec del Dr. Alejandro Martínez Giralt 
(Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona 
/ Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà).

13 h. Inici de les comunicacions.

14 h. Pausa per dinar.

16 h. Lectura de comunicacions. La durada de 
cada una dependrà de les comunicacions presen-
tades de forma lliure.

Les comunicacions s’organitzaran en dos àmbits
a. Tema propi de les Jornades: el món de la mort 

al Maresme medieval.
b. Temàtica oberta sobre l’època medieval al 

Maresme i de Catalunya.

20h. Visita comentada a la capella preromànica de 
Sant Salvador i tast de vins Bouquet d’Alella.

Lloc: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
C. Marquès de Barberà, 9 de Vilassar de Dalt.



Inscripcions

La inscripció al simposi és gratuïta, però cal inscriu-
re’s prèviament abans del 10 de juny de 2020.

Cognoms

Nom 

Adreça 

Població 

CP 

Telèfon 

Adreça electrònica 

Previsió de dinar     Sí                    No
Visita i tast de vins      Sí                    No
(un cop formalitzada la inscripció informarem  
de les opcions de dinar)

Si presenta comunicació, títol:

Termini per presentar el títol i el resum de la comunicació 
(màxim DIN A4): 31 de maig de 2020. Un cop feta la inscrip-
ció amb comunicació es lliurarà a l’interessat la normativa 
de publicació de les actes.

Enviar la butlleta abans del 10/06/2020 a Museu Arxiu de 
Vilassar al C. Marquès de Barberà, 9, 08339 de Vilassar de 
Dalt o per e-mail a museu@vilassardedalt.cat

mailto:museu%40vilassardedalt.cat%0D?subject=


Contacte 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
C. Marquès de Barberà, 9,
08339 - Vilassar de Dalt
Telèfon 93 750 74 88
Adreça electrònica:
museu@vilassardedalt.cat

Dibuix: Robert Lleonart

Organització

• Dr. Joaquim Graupera Graupera, director
Maresme Medieval

• Sr. Enric Ortega Rivera, secretari tècnic 
Museu Arxiu de Vilassar

Comitè científic

• Dra. Coral Cuadrada Majó.
Universitat Rovira Virgili (Tarragona)
i Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de 
Barberà.

•  Dra. Roser Salicrú i Lluch. 
Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona) 
i Institut d’Estudis Catalans (IEC).

•  Dr. Pere Benito i Monclús. 
Universitat de Lleida.

•  Sr. Alexis Serrano Méndez. 
Arxiu Comarcal del Maresme
i Centre d’Estudis Vilassarencs.

•  Sra. Laura Bosch Martínez. 
Historiadora, Tècnica en Patrimoni i Direcció 
Estratègica de Museus i Centres Patrimonials.
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Organitza

Hi col·labora 

http://www.vilassardedalt.org
http://www.diba.cat
http://quimgraupera.blogspot.com.es
http://www.vilassardedalt.org/fitxa.php?id=4825
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/maresme/
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