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L‟Edat Mitjana.  

La primera globalització? 

Ho organitza: 
 

 Amb la col·laboració de: 

 

 

BALAGUER, 
10-12 DE JULIOL DE 2019 

Preu inscripcions: 25€ (inclou participació a les sessions, 

certificat d‟assistència, desplaçament en autocar i dinar de 

curs el dia de la sortida). 

Curs inclòs dins del programa de formació de l‟Institut de 

Ciències de l‟Educació de la Universitat de Lleida. Els mes-

tres i professors podran convalidar el certificat a través de 

l‟Institut de Ciències de l‟Educació de la Universitat de Llei-

da.  

Inscripció: Enviar correu electrònic amb les dades personals 

a: medieval@historia.udl.cat; per telèfon: 973 703152. 

Informació:  

Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, 

Poder i Cultura”. medieval@historia.udl.cat, 973703152, 

www.medieval.udl.cat. Arxiu Comarcal de la Noguera: 

973443056,  acnoguera.cultura@gencat.cat  

Totes les sessions teòriques es duran a terme a la sala d‟ac-

tes del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer). 

Direcció i Coordinació 
Flocel Sabaté, Catedràtic d‟Història Medieval a la Universitat de 
Lleida 
Maite Pedrol, Directora de l‟Arxiu Comarcal de la Noguera 
 
Secretaria tècnica  
Gemma Carnisé, Universitat de Lleida 
 
Gestió 
Josep Baldillou, Gerent del Consell Comarcal de la Noguera 
Mario Gené, Arxiu Comarcal de la Noguera 
Joan Bové, Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer  
 
Assistència tècnica 
Jesús Corsà, Àngela G. Centelles, Isaac Lampurlanés, Maria 
López, Adrià Mas, Luis M. Pérez 

BEQUES D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 

Beques d’allotjament i manutenció de la Societas Historicum Coro-

nae Aragonum (HISCOAR) a l’Hotel Santuari Sant Crist de Bala-

guer les nits dels dies 10 i 11 de juliol de 2019. Els interessats han 

d’enviar un breu currículum abans del dia 31 de maig a:              

info@hiscoar.org 

Els aspirants seran classificats en funció de la corresponent avalua-

ció de les sol·licituds i currículum. Els acceptats rebran la notifica-

ció a partir del dia 3 de juny. Els becats tindran la inscripció al curs 

gratuïta. 

BECAS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

Becas de alojamiento de la Societas Historicum Coronae Arago-

num (HISCOAR) en el Hotel Santuari Sant Crist de Balaguer las 

noches de los días 10 y 11 de julio de 2019. Los interesados tienen 

que enviar un breve currículum antes del día 31 de mayo a:              

info@hiscoar.org  

Los aspirantes serán clasificados en función de la correspondiente 

evaluación de las solicitudes y currículum. Los aceptados recibirán 

la notificación a partir del día 3 de junio. Los becados tendrán la 

inscripción al curso gratuita. 

 

BEQUES D’ASSISTÈNCIA PER A ESTUDIANTS 

Beques de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM). Els 

socis matriculats menors de 30 anys podran aspirar a les beques de 

150€ ofertes per la SEEM. 

Bases i procediment a la pàgina web www.medievalistas.es. 

BECAS DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES 

Becas de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM). Los 

socios matriculados menores de 30 años  podrán aspirar a las 

becas de 150€ ofrecidas por la SEEM. 

Bases y procedimiento en la página web www.medievalistas.es 

 



             Programa Hi va haver un moment, en els temps 
medievals, en què es van bastir les bases del 
nostre present. La cultura, el dret, el llenguat-
ge polític, l‟expressió artística, les formes eco-
nòmiques… tot plegat s‟apropava cohesio-
nant i afaiçonant les arrels de l‟Europa que 
coneixem. Potser cal, doncs, indagar en 
aquest fenomen i preguntar-nos si, així, a 
l‟Europa medieval es va produir una primera 
globalització. 

 

Hubo un momento, durante la época 
medieval, en que se articularon las bases de 
nuestro presente. La cultura, el derecho, el 
lenguaje político, la expresión artística, las 
formas económicas… todos los diversos as-
pectos se iban aproximando, cohesionando y 
caracterizando las raíces de la Europa que 
conocemos. Quizás es conveniente, por tanto, 
indagar esta realidad y preguntarnos si, de 
este modo, en la Europa medieval tuvo lugar 
una primera globalización. 

 

There was a moment during the medi-
eval period when the bases of our present 
were formed. Culture, law, political lan-
guage, artistic expression, the structures of 
the economy... this was when the roots of 
Europe as we know it came to be forged and 
shaped. It may be necessary, therefore, to 
delve deeper into this phenomenon and ask 
ourselves whether, in this sense, what hap-
pened in medieval Europe was indeed a first 
globalisation. 

 

 

 

Dijous 11 de juliol de 2019 

08.30h Sortida de treball de camp. Visita a càrrec de Jesús 

BRUFAL (Universitat Autònoma de Barcelona) i Jesús COR-

SÀ (Universitat de Lleida). 

Concentració davant de la Seu del Consell Comarcal de la 

Noguera. Sortida en autocar per a visitar: muralles de Ba-

laguer, Monestir de les Franqueses, Castelló de Farfanya i 

Ós de Balaguer. 

 

 

 

Dinar de curs al Restaurant-Hotel Santuari de Balaguer (trasllat dels partic-

ipants a la seu del curs en autocar) 

16.00h Segona sessió. Presideix: Francesc FITÉ (Universitat 

de Lleida). 

Miljenko JURKOVIC (University of Zagreb), Transfer of 

forms, functions and ideas in the Carolingian Empire 

 

Francesca ESPAÑOL (Universitat de Barcelona), L'art mul-

tiplicat a l'occident medieval. Els vincles nord-sud a través 

del mercat del luxe  

Pausa-cafè 

Alfons PUIGARNAU (Universitat Internacional de Catalu-

nya), La tardor de la cultura: Johan Huizinga i la Post-

modernitat  

Debat 

 

     Divendres 12 de juliol de 2019 

09.00h Tercera sessió. Presideix Jordi DE BOLÒS 

(Universitat de Lleida)  

Lluis TO (Universitat de Girona), Feudalisme mediterrani i 

la construcció d'una economia comercialitzada 

Maria BONET (Universitat Rovira i Virgili), Una nova 

cultura política des de la ciutat catalana medieval  

Pausa-cafè 

Mireia COMAS (Universitat de Barcelona), El dia a dia 

dels homes i les dones a la Baixa Edat Mitjana 

Debat 

16.00h Quarta sessió. Presideix: Joan BUSQUETA 

(Universitat  de Lleida) 

Tomàs DE MONTAGUT (Universitat Pompeu Fabra),  El 

„ius commune‟: el primer dret d‟Europa?  

Francesc Miquel GIMENO BLAY (Universitat de València), 

Omisa littera toletana. Unificació gràfica d'Europa 

Pausa-cafè 

Luis ROJAS DONAT (Universidad del Bío-Bío), La edad 

media ante la alteridad: el Nuevo Mundo  

Debat i clausura 

Dimecres 10 de juliol de 2019 

16.00h Inauguració de la trobada científica 

16.30h Primera sessió. Presideix: Flocel SABATÉ 

(Universitat de Lleida). 

Wim BLOCKMANS (Leiden University), Travelling, Trad-

ing, Thinking Globally, 13th to 16th centuries  

Jean-Philippe GENET (Université Paris I Panthéon Sorbon-

ne), La rhétorique des nations au Moyen Âge. Modèles et 

schémas discursifs 

Pausa-cafè 

Paolo EVANGELISTI (Pontificia Università Antonianum), La 

latitud de los contratos, la longitud de las transacciones 

económicas. El mercado cristiano en el mundo de la baja 

edad media 

Debat 


