BEQUES D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ
4 places d’allotjament* i manutenció a l’Hotel Santuari Sant Crist
de Balaguer la nit del 13 de juliol de 2017. Els interessats han d’enviar un breu currículum abans del 31 de maig a: medieval@historia.udl.cat
Els aspirants seran classificats en funció de la corresponent avaluació de les sol·licituds i currículum. Els acceptats rebran la notificació a partir de l’1 de juny. Els quatre becats tindran la inscripció al
curs gratuïta.

Direcció
Flocel Sabaté, Catedràtic d’Història Medieval a la Universitat de
Lleida
Maite Pedrol, Directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera
Secretaria
Josep Baldillou, Gerent del Consell Comarcal de la Noguera
Mario Gené, Arxiu Comarcal de la Noguera
Gemma Carnisé, Universitat de Lleida
Assistència tècnica
Sandra Cáceres, Albert Cassanyes, Jesús Corsà, Joan Montoro, Luis
Pérez Zambrano, Guillem Roca

* L’allotjament consistirà en dues habitacions dobles a compartir
per persones del mateix gènere.

Càtedra d’estudis medievals del Comtat
d’Urgell
XXII Curs d’estiu-Reunió científica del
Comtat d’Urgell

POBLACIONS REBUTJADES,
POBLACIONS DESPLAÇADES.
EUROPA MEDIEVAL

BECAS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
4 plazas de alojamiento en el Hotel Santuari Sant Crist de Balaguer
la noche del 13 de julio de 2017. Los interesados tienen que enviar
un breve currículum antes del 31 de mayo a: medieval@historia.udl.cat
Los aspirantes serán clasificados en función de la correspondiente
evaluación de las solicitudes y curricula. Los aceptados recibirán la
notificación a partir del 1 de junio. Los cuatro becados tendrán la
inscripción al curso gratuita.
* El alojamiento consistirá en dos habitaciones dobles a compartir
por personas del mismo género.
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.

Preu inscripcions: 50€ (tarifa general), 40€ (tarifa jubilats), 30€
(tarifa estudiants), 25€ (tarifa jubilats Aules de la Gent Gran), 25€
(tarifa assistents VII International Medieval Meeting Lleida 2017).
- Inscripció: Enviar correu electrònic amb les dades personals a
medieval@historia.udl.cat o bé per telèfon: 973 703152. A tots els
participants se’ls farà entrega d’un certificat d’assistència.
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. acnoguera.cultura@gencat.cat,
973 443056
Seu del curs: Consell Comarcal de la Noguera, carrer d’Àngel
Guimerà, 28-30. 25600 Balaguer (Lleida).

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.

Ho organitza:

Bases y procedimiento en la página web www.medievalistas.es
Hi col·labora:

BALAGUER, 13-14 DE JULIOL DE 2017

La solidaritat de grup, teixida sobre els interessos i creences compartits, infon seguretat i identitat als homes i
dones de cada societat. En deriva fàcilment el rebuig d’aquells amb els qui col·lisionen els interessos o d’aquells
que, en algun sentit, són diferents. Es generen així poblacions rebutjades que esdevenen poblacions desplaçades.
Apreciar l’experiència de l’edat mitjana davant d’aquestes
situacions pot aportar lliçons des del passat cap al nostre
present.

La solidaridad de grupo, tejida sobre los intereses y creencias compartidos, infunde seguridad e identidad a los hombres y mujeres de cada sociedad. De ello deriva, con facilidad, el rechazo de aquellos de intereses contrapuestos o
de aquellos que, de un u otro modo, son diferentes. Se
generan así poblaciones rechazadas que se convierten en
poblaciones desplazadas. Analizar la experiencia de la edad
media ante estas situaciones puede aportar lecciones
desde el pasado hacia nuestro presente.

Programa
Dijous 13 de juliol de 2017

Divendres 14 de juliol de 2017

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

09.00h Inauguració de la trobada científica
09.30h Primera sessió. Presideix: Paul Freedman (Yale
University)
Josep M. Salrach (Universitat Pompeu Fabra), Els hispans immigrats a l'Imperi carolingi: el cas singular de Claudi de Torí
Antoni Virgili (Universitat Autònoma de Barcelona), Sarraïns sota
feudals a la Catalunya Nova (ss. XII-XIII)
Pausa-cafè
Jaume Sastre (Universitat de les Illes Balears), La Conquista de
Menorca. 1287: Batalla o pacte. La sort dels musulmans de l'illa

09.00h Tercera sessió.
(Universitat de Lleida)

Presideix:

Francesc

Fité

Maria del Pilar Rábade (Universidad Complutense de Madrid),
El rechazo a los judeoconversos en la Castilla de los Reyes Católicos
Pausa-cafè
10.30 Sortida de treball de camp “Balaguer Medieval,
cruïlla de poblacions”. Visita a càrrec de Francesc Fité
(Universitat de Lleida).
Dinar de curs al Restaurant-Hotel Santuari de Balaguer (trasllat dels
participants a la seu del curs en transport urbà)
Seu del Consell Comarcal de la Noguera

Group solidarity, based on shared interests and beliefs,
inspires security and identity in the men and women of
any society. As a consequence we find the rejection of
those who have opposing interests or who are in any way
different. This causes the generation of rejected populations, which are converted into displaced populations.
Analysing the medieval experience can provide lessons
from the past for the present.

Josep Torró (Universitat de València), 'Expellere sarracenos'. Expulsions, re-assentaments i emigració dels musulmans del regne de València
després de la conquesta Cristiana (1238-1348)

16.00h Quarta sessió. Presideix: Àngel Casals (Universitat
de Barcelona)

16.00h Segona sessió. Presideix: Antoni Riera (Universitat
de Barcelona)

Miguel Angel Motis (Universidad San Jorge), Fin de la tolerancia
multiconfesional: la expulsión de los judíos de los Reinos Hispánicos
(1492) y el nacimiento del Estado Moderno

Cosmin Popa-Gorjanu (Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba
Iulia), Displaced peoples in medieval Transylvania
Elisabeth Crouzet Pavan (Université Paris-Sorbonne),
migrants à Venise: à propos des turbans de Carpaccio

Des

Juan Francisco Pardo (Universitat de València). La consolidació de
l’Estat Modern i la Conversió forçada dels musulmans. La creació del
problema morisc.

Pausa-cafè
TAULA RODONA
Anna Maria Oliva (ISEM –CNR), Roma e le "Nationes" straniere tra
accoglienza e conflitti

“Poblacions desplaçades i rebutjades al segle XXI”
Seu del Consell Comarcal de la Noguera

CONCERT DE MÚSICA
Claustre de la Seu del Consell Comarcal de la Noguera

19.00h. Concert a càrrec de ‘Rosich-Rosanes”
-Accés lliure-

18. 00h. Taula rodona amb la participació d’Antoni Segura
(director CIDOB) i Eduard Solanes i Ares Massip (voluntaris en
camps de refugiats).
-Accés lliure-

