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MEMORANDUM 2010  
 
 
 
Activitats oferides als socis, exercici 2010: 
 

 
Visita guiada al Museu Picasso: 
Exposició temporal, visita relitzada per la presidenta Dra. Esther García 
Portugués el dia: 12-6-2010. Exposició: Picasso versus Rusiñol, del 28 de maig 
de 2010 al 5 de setembre de 2010  
 
Jornades Internacionals: Caravaggio 400 anys després 
Universitat de Barcelona. Aula Magna Facultat de Geografia i Història 
13 i 14 d'Octubre de 2010. Sessions sobre el pintor impartides per especialistes 
italians i professors de la Universitat de Barcelona  
 
Classe de Grau: 
Universitat de Barcelona. Classe de Grau impartida per la presidenta Dra. 
Esther García Portugués, el dia: 
15-10-2010. Tema: Hércules i Ónfale, una visió diferent a la de l'heroi i 
semidéu, dins del marc de l’assignatura de Grau Iconografia. 
 
Conferència: 
Museo de Cerámica de Barcelona. Conferència inaugural de l'Exposició 
Zoomanía oferida per la presidenta Dra. Esther García Portugués, el dia:  
27-10-2007. Tema: La fauna mítica, domada i domèstica a la ceràmica del 
Museu, amb la corresponent entrega del catàleg de l'exposició  
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Activitats desenvolupades pels socis, exercici 2010: 
 
 
CEHA (Comité Español de Historia del Arte) 
Participació en el  XVIII Congrés del CEHA celebrat a la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 
Esther García Portugués amb el tema: 

 
"La ciudad de Barcelona anfitriona de Fernando VII", XVIII Congreso del 
Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Mirando a Clío. El arte 
español espejo de su historia, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela, 20-24 de setembre de 2010 [en premsa] 

 
Fàtima López Pérez amb el tema:  
 

“Las farmacias modernistas en el paisaje urbano de Barcelona: cambios 
desde la inauguración de su ornamentación hasta la actualidad”, XVIII 
Congreso del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Mirando a 
Clio. El arte español espejo de su historia, Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago de Compostela, 20-24 de setembre de 2010 [en 
premsa].   

 
 
SIERS (Estudio de las Relaciones de Sucesos) 
Participació en el VI Coloquio Internacional de la Sociedad para el Estudio de 
las Relaciones de Sucesos a San Millán de la Cogolla (La Rioja). 
 
José A. Ortíz García amb el tema: 
 

"Las relaciones de sucesos funerarios en el obispado de Barcelona, siglos 
XVII y XVIII", en el VI Coloquio Internacional de la Sociedad para el 
Estudio de las Relaciones de Sucesos amb el tema, San Millán de la 
Cogolla (La Rioja) del 2 al 4 de desembre de 2010 [en premsa] 
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Difusió d'Emblecat, exercici 2010: 
 
 
ACCA (Associació Catalana de Crítics d'Art) dins d'ACCA NEWS del mes de 
Novembre fou publicada la notícia de la creació de l'Associació Catalana 
d'Estudis d'Emblemàtica. Art i Societat. -Emblecat-. 
 
 
SEE (Sociedad Española de Emblemática) acceptà incloure la notícia de la 
creació d'Emblecat en la revista Imago núm. 2. 
 
FEHC, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya va disposar un apartat a 
Emblecat en la seva pàgina web www.histocat.cat a fi d'incloure els nostres 
estudis. Una pàgina oberta a tots els nostres associats a la qual van col.laborar 
Alma Linda Reza i Esther García Portugués: 
  

Alma Linda Reza: Què és la emblemàtica? Què és un emblema? Quina és 
la utilitat de l'emblema? i Evolució i vigència de l'emblemàtica 

 
Articles: 

Alma Linda Reza: Devoció Immaculista a Barcelona. Una imatge triomfal de 
la Monarquia Hispànica 

Alma Linda Reza: Josep Romaguera i l’Atheneo de Grandesa (1681), 
exemple de literatura emblemàtica catalana... 

Esther García Portugués: Els toros a Barcelona, (1) i "La creació del primer 
coso taurí", Els toros a Barcelona, (2) 

 
 
Museu de Ceràmica de Barcelona. Exposició  del 27 d'octubre 2010 - 23 de 
març de 2011) 

Text del catàleg de l'exposició Zoomania. Del símbol a la mascota, 
d'Esther García Portugués on apareix el logotip d'Emblecat 
 
Invitació a la conferència inaugural del dia 27 d'octubre de l'Exposició 
Zoomanía, La fauna mítica, domada i domèstica a la ceràmica del 
Museu donada per la presidenta Esther García Portugués, a la qual va 
aparèixer el nom de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i 
Societat 

 
 
Web d'Emblecat: www.emblecat.com 

Es va posar en marxa la pàgina web en el mes de maig, donant difusió 
de les activitats dels socis i de la informació d'interès dirigida a què els 
socis puguessin participar a Congressos i altres activitats curriculars 
 

Tornar a http://www.emblecat.com/sitio_emblecat_catala/activitats.html 
 


