
SEGONA CIRCULAR

El vincle amb la mar Mediterrània és un factor 
constitutiu de la personalitat urbana de Barcelona, 
que s’ha anat desplegant al llarg dels segles, des 
dels primers assentaments a l’època preromana 
fins a una actualitat marcada per l’esforç en pro 
d’una àmplia renovació dels equipaments portua-
ris i de les relacions marítimes.

L’evolució del port de Barcelona i el seu entorn 
físic i funcional ha esdevingut el centre principal 
d’atenció dels investigadors que han respost a la 
primera circular del congrés, i això ha determinat 
la configuració del programa, que s’articularà en 
nou taules de comunicacions, dues ponències de 
caràcter instrumental i una sessió final dedicada 
a la memòria d’Antoni de Capmany.

Les taules de comunicacions seran:
1. Les arrels antigues
2. Drassanes i port a l’Edat Mitjana
3. Activitats marítimes a l’Edat Mitjana
4. La defensa marítima a l’Edat Moderna
5. L’entorn portuari al segle XVIII

6. La Barceloneta i l’aprovisionament naval 
 al segle XVIII

7. La revolució industrial i el port 
8. Els trasbalsos del primer segle XX

9. Expansió del port i transformacions del front   
 marítim al segle XX

Les dues ponències  estaran dedicades, respectiva-
ment, a les fonts documentals per a la història 
marítima de Barcelona, a càrrec de les arxiveres 
Mireia Bertrana, Pilar Cuerva, Mònica Gutiérrez 
i Olga Martín, i a la bibliografia sobre la història 
marítima de Barcelona, a càrrec de l’historiador 
Xavier Cazeneuve.

La darrera sessió de l’encontre, dedicada a 
commemorar el segon centenari de la mort de 
l’historiador clàssic de la Barcelona marinera, 
Antoni de Capmany, esdevinguda a Cadis el 14 
de novembre de 1813, inclourà dues conferències: 
El derecho marítimo de Barcelona en tiempos de Antonio 
de Capmany, a càrrec de la historiadora del dret 
Margarita Serna Vallejo, i Antoni de Capmany i la 
teoria marítima de Barcelona, a càrrec de l’historiador 
Ramon Grau i Fernández.
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Col·laboren

Barcelona 
i el mar
XIII CONGRÉS D’HISTÒRIA 
DE BARCELONA
EN MEMÒRIA D’ANTONI 
DE CAPMANY (1742-1813)

12, 13 i 14 de novembre de 2013

 


