A l’altra banda de l’aula
La masia catalana de Can Coris, la Història a
través d’una casa d’origen medieval.
Presentació

Can Coris és una vella masia situada al petit poble de Sant Cebrià de
Vallalta (Maresme) que es remunta als segles XIV-XV. La seva
antiguitat, i el fet que hagi sobreviscut ben conservada al llarg de tants
segles fins als nostres dies, fa de Can Coris un mirall de la història local
des de temps baix medievals fins a l’actualitat. A més a més, els
magnífics finestrals d’estil gòtic flamíger i plateresc, converteixen a Can
Coris en una de les joies del poble i fa pensar que en aquesta casa hi
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visqué gent ben aposentada.
En aquest treball es farà un anàlisi de com el context històric afectà als
diferents usos de la casa al llarg dels segles, ajudant-nos a saber més
sobre la vida quotidiana en aquest mas a través del temps. També ens
endinsarem en les diferents famílies que n’han sigut propietàries durant
tota l’existència de la masia, i en la seva pròpia història familiar, alguna
ben pintoresca.
També veurem les diferents estructures i ampliacions de la casa que ha
patit amb el pas de centenars d’anys i veurem quina utilitat tenien les
diferents estàncies. Per a acabar, ens capbussarem en les llegendes i
mites que giren al voltant del mas que encara estan sense resoldre.

Data i hora
Dimarts 22 de gener de 2019.
De 18.30h a 19.15h.
Preu xerrada
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.

Conferenciant
Ferran Montasell
Estudiant d’Història a la Universitat de Barcelona.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Accessibilitat

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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