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Codi: 05T2

Àmbit: Art i Humanitats
Dissabte 11

EL PIRINEU MEDIEVAL EN TEMPS DE SANÇ III
“EL MAJOR” DE NAVARRA
Dates: Del 9 a l’11 de juliol

Localitat: Tremp

Coordinació: Jaume Fernàndez Gonzàlez (historiador)
Equip docent: Jaume Fernàndez Gonzàlez (historiador), Santiago
Torres Torredeflot (historiador), Jordi Sanahüja Navarro (historiador)
i Ramon Sarobe Huesca (Museu d’Història de Catalunya)

10.00-12.00 h
12.30-14.00 h
16.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h

Santiago Torres
Els castells de Sanç III de Pamplona
Ramon Sarobe
Relacions entre Sanç III i els comtats catalans
Jordi Sanahüja
L’herència de Sanç III el Major
Jaume Fernàndez
Debat i conclusions
Cloenda i lliurament de certificats

Resum del curs: A principis del segle XI Sanç III de Navarra
expandí les terres del regne de Pamplona des del primigeni comtat de
Castella, seguint per la Navarra atlàntica o Vascònia, per Aquitània,
fins al comtat d’Aragó, Sobrarb i Ribagorça, fent frontera amb les
terres catalanes del Pallars i l’Urgell.
Aquest enorme domini sota el comandament del rei navarrès
esdevingué l’eix des d’on s’organitzà la conquesta de la conca de
l’Ebre sota control sarraí. L’èxit de l’empresa política navarresa fou
espectacular i l’organització del regne, sòlida. Només la mort de
Sanç, el Major, i la seva polèmica herència fragmentaren un imperi
pirinenc que esdevingué decisiu en l’inici de la Reconquesta. Fruit
de l’edifici polític de Sanç III nasqueren els regnes d’Aragó i de
Castella i fou decisiu per a territoris molt vinculats a Catalunya,
com el comtat de Ribagorça.

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.
Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.
Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle Sí

No

Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament
La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir

ALLOTJAMENT
L’Ajuntament de Tremp pot facilitar informació sobre l’allotjament per als
participants del curs
Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1
25260 Tremp
Tel. 973 650 005
culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat

Nombre d’hores lectives: 20
Espai: Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu: 40 €
Límit de places: 40
Programa:
Dijous 9

Jaume Fernàndez
18.30-19.00 h Presentació del curs
19.00-21.00 h Sanç III i l’expansió del regne de Navarra
Divendres 10
07.00-22.00 h Visita pràctica al castell de Loarre i al monestir de
San Juan de la Peña
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