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Direcció: Marta Prevosti i Jaume Sobrequés 

Coordinació científica: Ada Cortés, Núria Padrós, Núria Romaní, Pau de Soto, Josep 

Guitart 

 

La jornada es proposa oferir una plataforma de discussió sobre la cartografia històrica 

que s’està generant actualment a Catalunya, en diàleg amb la geografia i els estudis de 

paisatge. 

En els darrers anys les noves tecnologies han introduït canvis importants que estan fent 

evolucionar la metodologia de la cartografia històrica. Davant de les grans possibilitats 

que ofereixen els Sistemes d’Informació Geogràfics, Google Earth i Google Maps, les 

bases de dades o diferents programes d’ordinador, les eines per a la investigació 

permeten anar molt més lluny i de forma sovint accelerada. D’altra banda, les 

prospeccions sistemàtiques del territori o l’amplitud de visió que van obrint els estudis 

de paisatge també fan canviar no solament la forma de treballar sinó també els 

objectius. 

Més enllà de la investigació, aquestes eines també faciliten la divulgació a internet, a 

través de mapes interactius. Aquest aspecte planteja tota una problemàtica pròpia, no 

menys important. Sovintegen les presentacions històrico-geogràfiques on line, basades 

en els SIG. Amb tot, hem de ser cautes i saber destriar, ja que sovint manquen 

mecanismes per assegurar la qualitat, per detectar els errors i per garantir el nivell de 

confiança que tradicionalment han donat les agències cartogràfiques nacionals.  

Sempre convé establir ponts de diàleg i ara més que mai cal encunyar marques de 

qualitat de la investigació. 
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Programa 

9:30 h: Acte d’inauguració: 

Joandomènc Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans 

Jaume Sobrequés i Callicó, president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics i 

director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya 

Marta Prevosti, Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

 

Sessió de matí: 

10:00-10:45 h: Lliçó d’obertura: Cent anys de cartografia del món romà: el 
programa TIR-FOR 

Josep Guitart 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Membre de l’IEC 

President de la Comissió Internacional per a la TIR-FOR de la Unió Acadèmica 

Internacional 

 

10:55-11:40 h: La digitalització de mapes antics  
M. Carme Montaner i Rafael Roset 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

11:40-12:00 h: pausa 

12:00-12:45 h: Els atles dels comtats de Catalunya i la digitalització de la 
cartografia històrica  
Jordi de Bolós i Masclans i Víctor Hurtado 
Universitat de Lleida. Projecte PaHisCat 

 

12:55-13:40 h: Una nova metodologia per a la cartografia del món romà 
Marta Prevosti, Núria Romaní, Núria Padrós 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

 

Sessió de tarda 

16:05-16:50 h: Panorama de la cartografia del món antic on line 
Pau de Soto, Ada Cortés 
Institut d’Estudis Catalans. Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
 

17:00-17:45 h: The Digital Atlas of the Roman Empire 
Johan Åhlfeldt 
Lund University, Sweden 

 

17:45-18:00 h: pausa 

18:00-18:45 h: Mapping the Ancient World in a Digital Age 
Leif Isaksen  
University of Lancaster.  

 

19:00- 19:30 h: Discussió 
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Entrada lliure 

Per a més informació, confirmació d’assistència o petició de certificat d’assistència: 

935 526 177 (Sra. Mireia Ferran) 

935 529 103 (Sra. Mariàngels Gallego) 

 

o a les adreces electròniques: 

mferranl@gencat.cat 

sceh@iec.cat 

 

 


