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Institut d’Estudis Catalans

Observatori de l’Alimentació

2on Seminari
Crisis i cicles en la Història

El blat i la carn a la
Catalunya medieval:
mercat, crisis alimentàries
i polítiques públiques
d’abastament (II)
Barcelona, 12 de gener de 2011

Grup de Recerca Consolidat
en Estudis Medievals “Espai, poder i cultura”

Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona
c/ Montalegre, 6-8 (1er pis, seminari del
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica)

Universitat de Lleida

10:00
Xavier Soldevila i Temporal

16:15
Ramón Agustín Banegas López

(Universitat de Girona)

(Universitat de Barcelona)

La crisi del 1333 al comtat d’Empúries

El bou i el moltó: El consum de carn a les
ciutats de Catalunya i del nord de França
durant la Baixa Edat Mitjana

10:45
Rosa Lluch i Bramon
(Universitat de Barcelona)

Reflexions sobre processos d’enriquiment i
empobriment
dels
remences
gironins
baixmedievals

---------- Pausa Cafè ---------17.30
Xavier Sanahuja Anguera
(Universitat de Lleida)

---------- Pausa Cafè ---------12:00
Josep Fernández i Trabal
(Arxiu Nacional de Catalunya)

Els molins de la conca baixa del riu Llobregat (s.
XIII-XV). Una investigació sobre la moltura del
blat a les comarques de l'entorn de Barcelona a
la Baixa Edat Mitjana.
12:45
Antoni Riera i Melis
(Universitat de Barcelona)

L'equipament molinar a l'Horta de la Ciutat de
Mallorca a la Baixa Edat Mitjana

---------- PAUSA DINAR ---------15:30
Pol Serrahima Balius
(Universitat de Lleida)

Imperialisme i política frumentària durant el
govern de la Busca a Barcelona (1454-1462)

La moneda com a origen de les crisis
alimentàries. Una vinculació real?
18.15
Antoni Riera i Melis
Pere Benito i Monclús
Cloenda. Informacions sobre els projectes en
curs

