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Web:  http://siahc.icgc.cat  
Contacte: siahc@icgc.cat 

 
El 8è Simposi Iberoamericà d’Història de la Cartografia (8 SIAHC) “El mapa com 
a element de connexió cultural entre Amèrica i Europa” es realitzarà els dies 
21, 22, 23 i 24 d’abril de 2020 al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC) a Barcelona amb el tema: 
 

El mapa com a element de connexió cultural  
entre Amèrica i Europa 

 
Se debatrà la història de la cartografia iberoamericana entenent el mapa com un element 
de connexió cultural entre Amèrica i Europa. Els mapes colonials, els mapes de les 
expedicions científiques o els mapes dels territoris independents, comparteixen història, 
tècnica i usos. En el simposi us proposem abordar aquests fils que teixeixen una història 
comú entre la cartografia iberoamericana. Eixos principals: 
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• De la cartografia colonial a la cartografia científica: el mapa com a demostració 
d’apropiació territorial. 

• Les aportacions autòctones al coneixement geogràfic del territori americà i la seva 
plasmació en la cartografia. 

• Els mapes missionals entre la subordinació colonial, l’obediència eclesiàstica i el 
descobriment del territori. 

• Models, influències i diferències en la cartografia urbana a ambdós cantons de 
l’Atlàntic. 

• La imatge d’Amèrica en la cartografia publicada a Europa i la imatge d’Europa en la 
cartografia publicada a Amèrica. 

• La influència de l’ús de las tecnologies en l’estudi dels mapes antics: de 
l’accessibilitat dels catàlegs a la georreferenciació i vectorització de mapes. 

 
Dates importants: 
 

Primera circular i apertura presentació de resums 7/03/2019 

Data límit de tramesa de resums 30/09/2019 

Comunicació d’acceptació de resums 29/11/2019 

Data límit de confirmació d’assistència 15/01/2020 

Data límit de lliurament del document in extenso 20/04/2020 

Dates del Simposi 21-24/04/2020 

 
Organització: 
 
Comitè d’honor: Jaume Massó (Director ICGC); Antonio Magariños (Adjunt al Director ICGC); 
Joan Palau (Subdirector ICGC); Antoni Roca (Subdirector ICGC); Joan Sendra (Subdirector 
ICGC); Julià Talaya (Subdirector ICGC) 
 
Comitè organitzador local:  Carme Montaner (ICGC, coordinadora); Noelia Ramos (ICGC); 
Francesc Nadal (Grup d’Estudis d’Història de la cartografia); Bárbara Polo (Grup d’Estudis 
d’Història de la cartografia); Elisenda Ardèvol (ICGC) 
 
Comitè Científic internacional:  Carla Lois (Universidad de Buenos Aires); José Omar 
Moncada (Universidad Nacional Autónoma de México); Iris Kantor (Universidade de São 
Paulo); Francisco Roque de Oliveira (Universidade de Lisboa); Mauricio Nieto Olarte 
(Universidad de los Andes); Sebastián Díaz Ángel (Razón Cartográfica/Cornell University); 
Alejandra Vega (Universidad de Chile); Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco 
de Quito) 

Amb la col·laboració del:      
 


