
5nes Jornades de Cultures Medievals 

Hospitals medievals:  

espais, assistència i medicina 

 
Dijous, 19 de maig 

 
16.0016.0016.0016.00    ––––    16.1516.1516.1516.15    Inauguració de les JornadesInauguració de les JornadesInauguració de les JornadesInauguració de les Jornades    

16.1516.1516.1516.15    ––––    17.1517.1517.1517.15    SaSaSaSanta Maria della Scala a Siena:nta Maria della Scala a Siena:nta Maria della Scala a Siena:nta Maria della Scala a Siena:    funzioni e strutture edilizie di un grande funzioni e strutture edilizie di un grande funzioni e strutture edilizie di un grande funzioni e strutture edilizie di un grande 

ospedaleospedaleospedaleospedale    dedededel Medioevol Medioevol Medioevol Medioevo    (secc. XIII(secc. XIII(secc. XIII(secc. XIII----XV)XV)XV)XV)    

    

Conferència inaugural a càrrec de Fabio Gabbrielli, professor agregat d’Història de 

l’Arquitectura a la Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Archeologia e Storia 

delle Arti) i director del "Centro Interdipartimentale per lo studio dell'Ospedale di 

Santa Maria della Scala" (Università di Siena). 
    

17.1517.1517.1517.15    ––––    17.4517.4517.4517.45    Pausa     

17.4517.4517.4517.45    ––––    19.0019.0019.0019.00    Taula rodona i col·loqui: Medicina i Medicina i Medicina i Medicina i hospitals a l’Edat Mitjanahospitals a l’Edat Mitjanahospitals a l’Edat Mitjanahospitals a l’Edat Mitjana    
 

Teresa Huguet, Honorary Research Fellow de la University of Birmingham (Regne 

Unit) 

 

Lluís Cifuentes, professor agregat de la Universitat de Barcelona (Departament de 

Filologia Catalana)    i membre de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals – IRCVM        

 

Montse Cabré, professora titular de la Universidad de Cantabria (Departamento de 

Fisiología y Farmacología) 

 

Divendres, 20 de maig 

 
16.0016.0016.0016.00    ––––    16.4516.4516.4516.45    Diàleg sobre la pobresa a l’Edat MitjanaDiàleg sobre la pobresa a l’Edat MitjanaDiàleg sobre la pobresa a l’Edat MitjanaDiàleg sobre la pobresa a l’Edat Mitjana    

Passi d’imatges sobre iconografia de la pobresa i la malaltia preparat per Rosa Alcoy, 

catedràtica de la Universitat de Barcelona (Departament d’Història de l’Art)            

 

Antoni Riera, catedràtic de la Universitat de Barcelona (Departament d’Història 

Medieval, Paleografia i Diplomàtica) i membre de l’Institut de Recerca en Cultures 

Medievals – IRCVM        

 

Prim Bertran, professor titular de la Universitat de Barcelona    (Departament d’Història 

Medieval, Paleografia i Diplomàtica) i membre de l’Institut de Recerca en Cultures 

Medievals – IRCVM            

    

16.4516.4516.4516.45    ––––    17.2517.2517.2517.25    Reflexions sobre la infància abandonada:Reflexions sobre la infància abandonada:Reflexions sobre la infància abandonada:Reflexions sobre la infància abandonada:    

 

Teresa Vinyoles,    professora titular de la Universitat de Barcelona    (Departament 

d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica) i membre de l’Institut de Recerca en 

Cultures Medievals – IRCVM 

 

Ximena Illanes, professora de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Instituto de 

Historia) 

 

17.2517.2517.2517.25    ––––    17.4517.4517.4517.45    Pausa  

    

17.417.417.417.45555    ––––    19.0019.0019.0019.00    Espais d’assistència i acollida als hospitals medievalsEspais d’assistència i acollida als hospitals medievalsEspais d’assistència i acollida als hospitals medievalsEspais d’assistència i acollida als hospitals medievals    
 

Lliçó de cloenda a càrrec d’Antoni Conejo, professor titular de la Universitat de 

Barcelona (Departament d’Història de l’Art) i membre de l’Institut de Recerca en 

Cultures Medievals – IRCVM 

 

Dissabte, 21 de maig 

 
10.0010.0010.0010.00    ––––    13.0013.0013.0013.00    Activitats a la Biblioteca de Catalunya:Activitats a la Biblioteca de Catalunya:Activitats a la Biblioteca de Catalunya:Activitats a la Biblioteca de Catalunya:    

    

Taller amb documentació medieval i moderna relativa a l’Hospital de la Santa Creu Taller amb documentació medieval i moderna relativa a l’Hospital de la Santa Creu Taller amb documentació medieval i moderna relativa a l’Hospital de la Santa Creu Taller amb documentació medieval i moderna relativa a l’Hospital de la Santa Creu     

    

Visita Visita Visita Visita aaaa    l’l’l’l’Hospital de la Santa Creu guiada Hospital de la Santa Creu guiada Hospital de la Santa Creu guiada Hospital de la Santa Creu guiada aaaa    càrrec d’Antoni Conejocàrrec d’Antoni Conejocàrrec d’Antoni Conejocàrrec d’Antoni Conejo    

 

Amb la col·laboració de: 

Assistència gratuïta prèvia inscripció per correu electrònic a ircum@ub.edu 
Període d’inscripció: 9 de maig – 17 de maig 

Aforament limitat  


