14 d’octubre de 2016
Elvis Mallorquí (CRHR, Universitat de Girona) Una nova perspectiva per a
la història rural: la xarxa de camins històrics de la plana de la Selva.
18 de novembre de 2016
Enric Vicedo (Universitat de Lleida) Pagesia, accés a la terra i marc
institucional (1840-1925). Els latifundis eclesiàstics i la reforma agrària
liberal a les terres de Lleida.
16 de desembre de 2016
Claudia Contente (GRIMSE, Universitat Pompeu Fabra) ¿Inestabilidad o
prosperidad?: Enviudar en la campaña de Buenos Aires de principios del
siglo XIX.
17 de febrer de 2017
Lídia Torra (Universitat de Barcelona) Els capítols matrimonials com a font
per a l’anàlisi de les migracions, el mercat de treball i la mobilitat social. El
cas de Barcelona (segona meitat del s. XVIII).
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17 de març de 2017
Josep Colomé (Universitat de Barcelona) Comunitat i conflicte en el món rabassaire, 18801910.
21 d’abril de 2017
Arnau Barquer (CRHR, Universitat de Girona) La immigració occitana i la seva contribució
als grups socioprofessionals gironins, s. XVI i XVII.
19 de maig de 2017
Ruth de Llobet (GRIMSE, Universitat Pompeu Fabra) La Constitució de 1812 al camp filipí,
1813-1815.

}
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Aquest cicle dóna dret a 0,5 crèdits de reconeixement acadèmic per als estudis de grau de la Facultat de Lletres i forma part de
la programació de la matèria Canvis i Continuïtats en el món rural, del Màster en Recerca en Humanitats.
Totes les sessions s’inicien a les 16 h a la sala de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de
Girona (Facultat de Lletres. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona. Tel. 972 41 89 45).
Les sessions són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.
Amb el suport del MINECO: projecte de recerca HAR2014-54891-P/HIST i del Departament
d’Història i Història de l’Art
Foto portada: detall del fris de ceràmica de Xavier Nogués del Celler de Pinell de Brai.
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