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DIMARTS, 6 DE MAIG DEL 2014

DIMARTS, 20 DE MAIG DEL 2014

15:30-16:00. Presentació del seminari

15:30-16:15. Marta Sancho (Universitat de Barcelona)
El diàleg de les fonts en la recerca sobre les comunitats de muntanya:
exemples a l'entorn dels assentaments altmedievals de la serra de Montsec

16:00-16:45. Juan Antonio Quirós Castillo (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Aldeas, prácticas agrarias y poderes políticos. El caso de Álava en la Edad
Media
16:45-17:30. Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca)
Organización campesina y dominios políticos en el valle del Duero en
época altomedieval
17:30-18:00. Pausa
18:00-18-45. Josep Torró (Universitat de València)
Secans i marjals. L'expansió agrària del regne de València després de la
conquesta

16:15-17:00. Jaume Deyà, Pablo Galera, Plàcid Pérez (Arqueòlegs)
Textos i arqueologia de les alqueries andalusines del districte d'Almallutx
(Serra de Tramuntana. Mallorca)
17:00-17:30. Pausa
17:30-18-15. Manuel Pica (Universitat Autònoma de Barcelona)
Benifassà: de hisn a monestir cistercenc (1195-1333)
18:45-19:30. Preguntes i debat
19:30. Cloenda

18:45-19:30. Preguntes i debat

DIMARTS, 13 DE MAIG DEL 2014.
15:30-16:15. Jaume Oliver (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les baronies de Centelles i Aiguafreda: recerca històrica, gestió del
patrimoni i desenvolupament local
16:15-17:00. Inge Schjellerup (Nationalmuseet, Copenhaguen)
Terrazas de cultivo en Perú. Gestiones campesinas y patrimonio
17:00-17:30. Pausa
17:30-18:15. Josep Marfull (Universitat Autònoma de Barcelona)
La Sèquia de Torres (Lleida): un sistema hidràulic feudal de la segona
meitat del segle XII
18:15-19:00. Preguntes i debat

Els Seminaris d'història i arqueologia medieval Miquel Barceló són
trobades anuals en les quals es presenten investigacions en curs i
on es debat sobre qüestions rellevants en el camp de
l'arqueologia i la història medievals. És un fòrum de trobada
d'investigadors amb experiència i novells, obert i especialment
dirigit a estudiants de màster i de grau. Els temes tractats de
manera prioritària en aquests seminaris tindran a veure, de
manera general, amb les pagesies medievals, d'una banda, i amb
els ordres polítics bastits en les diferents societats medievals, de
l'altra. L'obra duta a terme pel professor Miquel Barceló durant
quaranta anys, tant de recerca com de docència a la UAB, és una
referència ineludible a l'hora de tractar aquests temes. Per això, el
nom triat per aquests seminaris, un modest tribut a la seva obra.

