
Més informació als Webs següents:

Inscripció gratuïta

Com arribar a Erill la Vall (Alta Ribagorça)

Allotjament

Organitza: Col·laboren:

Butlleta d’Inscripció
(Places limitades)

JORNADES D’ESTUDI 
Els Pirineus al llarg de la Història. L’origen i l’evolució de les 
comunitats i els pobles (segles X-XVIII)

DADES PERSONALS

Nom:
Cognoms:
NIF/NIE/Passaport:
Data de naixement:
Correu electrònic:
Telèfon:
Nacionalitat:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:

DADES PROFESSIONALS

Ocupació:
Institució/Universitat:
Adreça:
Correu electrònic:
Telèfon:

SOL·LICITUD DE BECA 
(per a sol·licitar una de les deu beques de 100,00 euros que 
l’Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romàni-
ca concedeix als estudiants)

Universitat:
Llicenciatura o grau/especialitat:
Curs:

Butlleta d’Inscripció Informació

Web del projecte PaHisCat de la Universitat de Lleida:
www.paisatgehistoric.udl.cat/PaHisCat/index.php
apartat d’Estudis i activitats
Web del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça:
www.altaribagorça.cat apartat de l’Agenda
Web de l’Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça 
Romànica:
www.ribagorzaromanica.com
Web del Centre del Romànic de la Vall de Boí 
www.centreromanic.com

Jornades sobre els Pirineus al llarg de la Història
quim@historia.udl.cat

www.altaribagorça.cat 

Informació als WEB: www.turismealtaribagorca.cat o www.turis-
mealtaribagorca.com, o bé, www.vallboi.cat 

L’Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça 
Romànica concedeix beques de 100,00€ a 10 estudiants 
universitaris que vulguin assistir a les jornades 

Cal fer la sol·licitud de la beca i l’inscripció a les Jornades a: 
Quim Erta. Secretaria del Departament d’Història. Universitat          
de Lleida, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida (Catalunya)
mail: quim@historia.udl.cat

Jornades 
d’estudi
Els Pirineus al llarg de la Història. 
L’origen i l’evolució de les comunitats 
i els pobles (segles X-XVIII)
CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ
ERILL LA VALL (ALTA RIBAGORÇA)

21-22 D’OCTUBRE DE 2010

 

 

 



Les presents jornades neixen de l’interès de conèixer les comunitats 
pirinenques i de comprendre els canvis que s’han produït als pobles i en 
aquestes comunitats, des de la fi del món carolingi fins al segle XVIII. 
S’intentarà descobrir com nasqueren i s’estructuraren les diverses famílies 
senyorials en les diverses comunitats rurals i el pes que van tenir damunt 
la població de les comarques pirinenques, tant els senyors que dominaven 
les grans senyories com els petits senyors locals. Amb relació a aquesta 
realitat social es tindran present les característiques econòmiques de les 
diferents contrades, l’ús de les terres agrícoles i, sobretot, la utilització 
dels espais ramaders i forestals.

Aquest any 2010 se celebra el desè aniversari de la declaració de Patri-
moni Mundial del conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí (Alta 
Ribagorça) per part de la Unesco. Aquestes jornades formen part dels 
actes commemoratius.

L’objectiu d’aquestes jornades és donar a conèixer als estudiosos i als 
interessats per la història del Pirineu, les línies d’investigació històrica que 
en l’actualitat s’estan duent a terme referides a l’origen i evolució de les 
comunitats i pobles pirinencs.

Les jornades estan dirigides tant als investigadors, com als estudiants, així 
com a totes aquelles persones que els interessi la història pirinenca i la 
història de la seva gent i els seus pobles.

> LLOC: Centre del Romànic de la Vall de Boí, ERILL LA VALL (ALTA RIBAGORÇA)

11:30 h. Presentació de les Jornades
 Sr. Joan Perelada, Alcalde de la Vall de Boí, President del Consell  
 Comarcal de l’Alta Ribagorça i President de l’Associació per al Desen- 
 volupament de la Ribagorça Romànica.
 Sr. Jordi Bolòs , Universitat de Lleida, director de les Jornades.
 Sr. Manel Marsol, Vicepresident del “Consorci Patrimoni Mundial de la  
 Vall de Boí”.

Ponència inaugural 

12:15 h. Centre i perifèria: El Pirineu català i les rutes del romànic
 Sra. Francesca Español. Universitat de Barcelona

Ponències

13:00 h. Dues aproximacions cartogràfiques al coneixement de la societat i el  
 paisatge dels Pirineus catalans a l’edat mitjana 
 Sr. Jordi Bolòs. Universitat de Lleida

14:00 h. Dinar 

16:30 h. Arudy du XIIIe au XVIe siècle: une communauté des Pyrénées gascon 
 nes entre la loi des voisins et la loi du seigneur
 Sr. Benoît Cursente. Directeur de recherches honoraire au CNRS

17:15 h. Societat i territori al comtat de Ribagorça a la baixa edat mitjana.  
 Famílies nobiliàries: els Buniol (s.XII-XIII) i els Erill. 
 Sr. Jordi Boix, historiador

17:45 h. Los Pirineos aragoneses en la Edad Media: relaciones transpirenaicas  
 y estructuración del poblamiento
 Sr. Juan F. Utrilla. Universidad de Zaragoza

18:15 h. Resistencia comunitaria y hábitat fortificado en Navarra: la génesis de  
 Artajona (siglos XI y XII)
 Srs. Juan José Larrea - Itxaro Taberna. Universidad del País Vasco /  
 Euskal Herriko Universitatea

18:45 h. Comunitats d’interessos. Reflexions al voltant de la creació i desapa 
 rició d’institucions comunitàries supralocals als Pirineus als segles  
 moderns i contemporanis 
 Sr. Jacinto Bonales. Universitat de Lleida

19:15 h. Debat i Conclusions

> LLOC: Centre del Romànic de la Vall de Boí, ERILL LA VALL (ALTA RIBAGORÇA)

10:00 h. Evolució de l’organització territorial i senyorial a la Ribagorça. Segles  
 XIV-XVII
 Sr. Joan Ramon Piqué, Historiador

10:30 h. Del comú i del particular: les cases dins la comunitat i les comunitats  
 dins les cases als Pirineus catalans
 Sr. Tünde Mikes. Universitat de Girona

11:00 h. Pausa – cafè

11:30 h. La Val d’Aran als segles XVII i XVIII: una societat de muntanya  
 comunal i dependent
 Sra. M. Àngels Sanllehy, Historiadora

12:15 h. Debat i Conclusions

13:15 h. Dinar 

16:00 h. Visita a les esglésies romàniques, Patrimoni de la Humanitat, de la  
 Vall de Boí

DIJOUS, 21 D’OCTUBRE DE 2010 DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE DE 2010

Presentació Programa

OBJECTIUS/ A QUI VA DIRIGIT


