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Sumari

el 16 al 19 de setembre de 2020 a Barel 16 al 19 de septiembre de 2020 en Barcelona. Apunta les dates, perquè durant
celona. Apunta las fechas, porque durante
aquells dies l’Associació per a l’Estudi del Moesos días la Asociación para el Estudio del Mueble es vesteix de llarg per organitzar la tercera
ble se viste de largo para organizar la tercera ediedició del Congrés Iberoamericà d’Història
ción del Congreso Iberoamericano de Historia del
del Moble. Tot l’equip de l’Associació està treMueble. Todo el equipo de la Asociación está traballant intensament per aconseguir que la cita
bajando duro para que sea una cita muy espesigui molt especial per a tots els interessats en
cial para todos aquellos interesados en el mueble,
el moble, tant antic com contemporani.
tanto antiguo como contemporáneo.
Les edicions anteriors es van celebrar a Oviedo
Las ediciones anteriores se celebraron en Oviedo
i a Porto respectivament; nosaltres volem recoy en Porto respectivamente; nosotros queremos
nèixer la feina de María Paz Aguiló, jubilada
reconocer la labor de María Paz Aguiló, reciende fa poc, i ja tenim confirmat el comitè cientítemente jubilada, y ya tenemos confirmado el cofic amb membres procedents de dotze països. Mónica Piera
mité científico con miembros procedentes de doce
Presidenta de l’Associació
El títol del congrés és «Connexions», un tema per a l’Estudi del Moble
países. El título del congreso es «Conexiones»,
que permet proposar treballs sobre les relaciun tema que permite proponer trabajos sobre las
ons temporals, geogràfiques, matèriques, forrelaciones temporales, geográficas, matéricas,
mals o de qualsevol altra índole entre mobles
formales o de cualquier otra índole entre muede l’àmbit iberoamericà. Inclús, entre el moble
bles del ámbito iberoamericano. Incluso, entre el
i altres camps del coneixement. Animem als
mueble y otros campos del conocimiento. Animanostres lectors a presentar comunicacions, i els
mos a todos nuestros lectores a presentar comuniqui només sou aficionats podreu assistir a les
caciones, y los que solo sois aficionados podréis
visites i als actes exclusius que estem preparant
asistir a las visitas y los actos exclusivos que
per a aquest destacat esdeveniment. Aprendre,
estamos preparando para este destacado evento.
intercanviar informació, estrènyer relacions i
Aprender, intercambiar información, estrechar
descobrir una Barcelona on el moble és el protagonista: aquests
relaciones y descubrir una Barcelona donde el mueble es el protasón els nostres objectius. Necessitem voluntaris per ajudar en
gonista: estos son nuestros objetivos. Necesitamos voluntarios para
l’organització i també suport econòmic, especialment per pagar
ayudar en la organización y también apoyo económico, especialmente
els vols dels historiadors de països de Sud-Amèrica que treballen
para pagar los vuelos de los historiadores de países de Sudamérica
en condicions molt precàries. És de justícia que puguin ser amb
que trabajan en condiciones muy precarias. Es de justicia que puenosaltres el proper setembre i, per aquesta raó, demanem imdan estar con nosotros el próximo septiembre y por ello pedimos implicació d’empreses, institucions i particulars. Recorda, bloqueja
plicación a empresas, instituciones y particulares. Recuerda, bloquea
les dates i consulta el web de l’Associació per estar al dia sobre
las fechas y consulta la web de la Asociación para estar al día sobre
les novetats del Congrés. Comptem amb tu.
las novedades del Congreso. Contamos contigo.
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