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L?objectiu de les jornades IBÈRIA, ROMA, AL-ÀNDALUS és la visió interrelacionada
d?aquestes tres cultures, dins del marc històric i geogràfic de la península ibèrica, i com a
punt de partida de la nostra civilització actual.
EL TERRITORI com a transformació del paisatge, L?URBANISME com a evolució de les
ciutats, L?ARQUITECTURA com a disciplina, i LA CONSTRUCCIÓ com a evolució de
tècniques i materials són els paràmetres sobre els quals establirem el fil conductor per
analitzar la continuïtat històrica d?aquestes transcendentals cultures, i presentarem des de la
seva contemporaneïtat els seus diferents criteris d?intervenció.
Per assolir aquests objectius, comptarem amb l?aportació d?especialistes tant locals com
internacionals, pertanyents als diferents àmbits professionals relacionats amb el tema, que
ens exposaran les seves experiències.
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