
 
                                                               

III CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA DELS PIRINEUS 

16, 17 i 18 de juny del 2017  

La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 
 

SEGONA CIRCULAR 
 

La informació general del congrés està descrita en la primera circular. Aquesta 

segona circular avança el programa provisional, precisa els requisits i terminis de 

presentació de les comunicacions i de les inscripcions al Congrés.  

 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 
16 de juny. Església de la Immaculada del Seminari Diocesà   

La Seu d’Urgell 
 
Lliurament de les acreditacions.  

 
Acte inaugural (Vespre) 

Presentació del Congrés   
 
Parlaments 
 
Conferència inaugural 
 
Dra. María Jesús Peréx Agorreta, Degana de la Facultat de Geografia i Història de 

la UNED 

17 de juny. Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella. 

Andorra la Vella 

Matí 

Bloc 1: Producció i intercanvi en el marc d’una economia de muntanya. 

Ponència: “El paper comercial dels Pirineus durant l’edat moderna”, a càrrec del 

Dr. Patrici Pojada, professor de la Universitat de Perpinyà i Director Adjunt del 

Centre de Recerques sobre Societats i Entorns Mediterranis.  

Comunicacions 

 



Bloc 2: Diversificació social de les comunitats pirinenques. 

Ponència: “Els Pirineus i la Segona Guerra Mundial: aliats, jueus i nazis busquen 

refugi a l’Espanya franquista”, a càrrec del Dr. Josep Calvet Bellera, membre del 

Servei d’Història, Documentació i Patrimoni de la Universitat de Lleida. 

Comunicacions 

Tarda 

Bloc 3: Realitats polítiques i administratives en l’àmbit pirinenc. 

Ponència: “El Bisbat d’Urgell, segles VI-VIII: en els orígens d’una diòcesi pirinenca”, 

a càrrec del Dr. Carles Gascón Chopo, professor del Centre Associat de la UNED-la 

Seu d’Urgell, Secretari de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. 

Comunicacions  

Bloc 4: Assentament i hàbitat en un medi complex.  

Ponència: “Espacios de montaña: poblamiento y recursos naturales en los Pirineos 

centrales aragoneses (ss. XI-XV)”, a càrrec del Dr. Juan Utrilla Utrilla, catedràtic 

del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. 

Comunicacions 

18 de juny. Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella. 

Andorra la Vella 

Matí 

Bloc 5: Expressió artística i cultural als Pirineus.  

Ponència: “L’art rupestre paleolític dels Pirineus, art sense fronteres”, a càrrec del 

Dr. Sergio Ripoll López, Professor del Departament de Prehistòria de la UNED. 

Comunicacions  

Cloenda acadèmica del congrés  

Tarda 

Visita guiada al casc antic de la Seu d'Urgell 



Inscripcions 

El preu general d’inscripció és de 50 € fins  l’1 d’abril de 2017 i de 100 € a partir 
d’aquesta data i fins la finalització del termini  el 10 de juny de 2017. La inscripció 
dóna dret d’assistència a les ponències i comunicacions, pauses cafè, sopar a peu 
dret del 16 de juny, i la visita guiada al centre històric de la Seu d'Urgell del 
diumenge. La inscripció s’ha de formalitzar omplint i enviant la butlleta annexada 
en aquesta circular o bé a través del web del congrés, que en breu estarà en 
funcionament amb l’adreça 3rcongresdhistoriadelspirineus.ad. 
 
Idiomes 
 

Els  idiomes  del congrés són el català, castellà, francès, basc, occità  i aranès. Per 
raons de logística i traduccions es recomana la presentació de comunicacions en 
català, castellà i francès.  
 
 

Presentació de comunicacions 
 
Les persones interessades a presentar una comunicació al Congrés poden enviar la 
seva proposta, que inclourà el títol de la comunicació, l’autor, un resum d’una 
extensió entre 500 i 2.000 caràcters i de 3 a 5 paraules clau, així com el bloc en el 
qual s’inclou la proposta. El termini per presentar aquest resum és l’ 1 d’abril i cal 
enviar-lo a l’adreça de correu electrònic: info@seu-durgell.uned.es  
Les propostes seran avaluades pel Comitè Científic, el qual comunicarà la seva 
acceptació als autors. El text complet de la comunicació haurà de tenir una extensió 
entre 20.000 i 25.000 caràcters i s’haurà d’entregar abans del dia 9 de juny. La 
presentació de comunicacions implica la inscripció al Congrés. 

 

ORGANITZA 
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COL·LABORA 
 
 
   
 
    
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
 

Cognoms:____________________________________________________________________________________ 

Nom:_________________________________________________________________________________________ 

Telèfon: _____________________________________________________________________________________  

Adreça electrònica:_________________________________________________________________________ 

Càrrec/Institució (Particular, associació, 

universitat...):______________________________________________________________________________ 

Si presenteu comunicacions, 

títol:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Preu de la Inscripció: 

 50 €. Reduïda    (fins l’1 d’abril de 2017)                100€ (a partir de l’1 d’abril de 

2017)                  10 € pel dinar del dia 17 de juny 

Pagament de la inscripció a través de transferència bancària(*) a un dels següents 

comptes: 

Des d’Espanya: La Caixa: ES92 2100 0018 1002 0055 2209 (Compte UNED) 
 
Des de França: Société Générale: FR76 3000 3021 1000 0372 6957 492 
 
Des d’Andorra: Crèdit Andorrà: AD48 0003 1101 1044 5271 0101 
 

 (*) Us recomanem que consulteu  les comissions bancàries i indiqueu a la transferència el 

vostre nom i cognoms i la paraula Congrés.  

Envieu aquesta butlleta i el rebut de la transferència bancària a l’adreça electrònica: 

secretariacongres@andorra.ad  

mailto:secretariacongres@andorra.ad

