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1. Actes científics
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jornada sota el títol Dona: aspectes jurídics de gènere en el dret de l’antiguitat que es va
celebrar el dia 10 de març de 2014 a la Facultat de Dret de la UB, organitzada per l’Institut de
Recerca TransJus de la Universitat de Barcelona. Amb el suport de l’IRCVM.
11enes Jornades de Cultures Medievals sota el títol: Fronteres, cruïlles, territoris fronterers...
vers una nova definició de l’Europa medieval. Celebrades els dies 6 i 7 de març de 2014 a la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Organitzades per l’IRCVM.
Els Abrils a l’Hospital 2014: Seminari d’estudis de doctorat i màster sota el títol: Pràctiques
i institucions d’assistència a l’Edat Mitjana i Moderna. Jornada celebrada el 25 d’abril de
2014 a la Facultat de geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Organitzades per
l’IRCVM.
Participació de l’IRCVM en la trobada mensual del BCN Lab, plataforma impulsada per
la Direcció de Creativitat i Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona per estimular la
creativitat a la ciutat. Celebrada el 18 de setembre de 2014 a l’edifici Dhub. L’IRCVM hi
presentarà un projecte.
Presentació del monogràfic de l’Anuario de Estudios Medievales dedicat a Espacios de
espiritualidad femenina en la Europa Medieval. Una mirada interdisciplinar, on espresenten
diverses aproximacions a la temàtica sorgides del projecte CLAUSTRA coordinat per Blanca
Garí. Divendres 3 d’octubre de 2014 al monestir de Pebralbes.
CURA SUI. I Jornada d’estudis sobre espiritualitat i monasticisme a l’Edat Mitjana.
Organitzada per l’Institut Universitari de Cultura (UPF), el Reial Monestir de Santa Maria
de Pedralbes i l’IRCVM. Celebrada el 3 d’octubre de 2014 al Reial Monestir de Santa Maria
de Pedralbes.
12enes Jornades de Cultures Medievals sota el títol: Contes de Fades. KE NE SUNT PAS DE
TUT VERAIS. Narrar la ficció en llengua vulgar. Celebrades el 17 d’octubre de 2014 a l’Aula
Capella de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Inauguració del Màster
de Cultures Medievals i presentació del Doctorat en Cultures Medievals. Organitzades per
l’IRCVM.
XIIIè Seminari d’Estudis Doctorals, organitzat pel Seminari d’Estudis Medievals del
Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona),
amb la col·laboració de l’IRCVM, del Màster en Cultures Medievals i d’Ardit. Es celebrarà
entre els mesos d’octubre i desembre de 2014.
III Jornada Ardit de Networking en Recerca Interdisciplinària, per a socis, amics i estudinats
de màster i doctorat. Celebrada el dia 21 de novembre. Per a més informació http://
arditculturesmedievals.weebly.com/
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Trobada del projecte EPIMED (Estudis d’Epigrafia Medieval), en el que participen el Centre
d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM) de Poitiers, la Casa de Velázquez
de Madrid i l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de Barcelona. La reunió es
va celebrar a Madrid els dies 11 i 12 de desembre de 2014.

2. Publicacions
•
•

Turull Rubinat, Max, 2014. La descoberta del dret romà a l’Occident medieval / The Discovery
of Roman Law in the Medieval West. Barcelona, IRCVM / PUB (Lliçons/Lessons, 5).
SVMMA. Revista de Cultures Medievals. Pimavera 2014, 3. http://revistes.ub.edu/index.php/
SVMMA

3. Esdeveniments propers
•

•

•
•
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Medievalistes en Bloc, en els blocs de Sàpiens i gestionat per l’IRCVM, celebrarà ben aviat
els seus dos anys de publicació. http://blogs.sapiens.cat/medievalistesenbloc/2014/10/21/
llegir-no-es-tan-facil/
IV Els Abrils a l’Hospital. Per quart any consecutiu se celebrarà aquesta trobada a mitjans
d’abril de 2015. En aquesta ocasió se celebrarà a Girona, amb un programa encara per definir
coordinat per la historiadora Isabel Juan Casademont.
13enes Jornades de Cultures Medievals se celebraran a finals d’abril sota el títol Jueves i
musulmanes a la Catalunya Medieval i hi participaran Dolors Bramon i Meritxell Blasco.
2n Congrés Internacional ARDIT de Medievalistes sota el títol: Sense and Sensuality in the
Middle Ages, que es celebrarà a Barcelona els dies 20-22 de maig de 2015. Call for paper fins
el 31 d’octubre de 2014. Enviar a arditcongress2015@gmail.com . Més informació a http://
arditculturesmedievals.weebly.com/ .
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