
09:45  
Presentació de les Jornades 
Joan J. Busqueta (Degà de la Facultat de Lletres) 
Joan B. López  (Director del Dept. d'Història) 
Maria José Vilalta (Directora del Dept. d'Història de l'Art i Història Social) 
 
10:00 
Ariadna Nieto Espinet 
Ritualitat i alimentació de base animal durant la protohistòria a la 
plana occidental catalana 
Director de la tesi: Joan B. López. Adscripció: GRAPHA (Projecte: HAR2008-
05256)  

 
10:30 
Núria Vilella Vilella 
Caracterització del Grup del Segre-Cinca a partir de les fàcies 
ceràmiques 
Director de la tesi: Joan B. López. Adscripció: GRAPHA (Projecte: HAR2008-
05256)  

 
11:00 
Francesca Mastria 
Las defensas exteriores en las fortificaciones protohistóricas del 
Mediterráneo occidental. Propuesta metodológica y datos 
arqueológicos 
Director de la tesi: Joan B. López. Adscripció: GRAPHA (Projecte: HAR2008-
05256)  

 

--------------------  PAUSA CAFÈ  ------------------- 
 

12:00 
Sílvia Vila Moreiras  
L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana 
entre el neolític i l'edat mitjana a partir de l'anàlisi arqueobotànica  
Director i codirector de la tesi: Natàlia Alonso i Raquel Piqué. Adscripció: 
GRAPHA (Projecte: HAR2008-05256) 
 
 
 

12:30 
Fernando Arnó García de la Barrera 
Estudi de l'església i la societat catalana altmedieval a partir de nous 
enfocaments metodològics 
Director de la tesi: Flocel Sabaté. Adscripció: GRCEM (Projecte: HUM2005 -
03125/HIST) 
 
13:00 
Joan Salvadó Monturiol 
Sant Benet de Bages. Origen d'un monestir benedictí (segles X-XI) 
Director de la tesi: Flocel Sabaté. Adscripció: GRCEM (Projecte: HUM2005-
03125/HIST)  

 
13:30 
Jesús Corsà Garrofé 
Poblament rural andalusí a les Aspres centrals i occidentals (Districte 
musulmà de Lleida durant el segle XI i principis del XII) 
Director de la tesi: Flocel Sabaté. Adscripció: GRCEM (Projecte: HUM2005-
03125/HIST)  

 
--------------------  PAUSA DINAR  ------------------- 

 
16:00 
Xavier Sanahuja Anguera 
Emissions monetàries municipals a Catalunya (segles XIII- XVI) 
Director i codirector de la tesi: Pere Benito i Miquel Crusafont. Adscripció: 
GRCEM (Projecte: HAR2008-03031)  

 
16:30 
Imma Sánchez-Boira 
Espais i objectes a les cases urbanes des de final del segle XIV fins al 
segle XVI: del món real a la representació de les imatges 
Director i codirector de la tesi: Joaquim Company i Enric Vicedo. Adscripció: 
GHTSCP (Projecte: HAR2009-13748) 

 
17:00 
Esther Solé i Martí 
Estat artístic i cultural de Lleida, 1876-1936: perifèria i avantguarda 
Director de la tesi: Frederic Vilà. Adscripció: GRACMON  



 Les Jornades de Recerca en Història neixen amb la voluntat 
d’esdevenir un espai de trobada entre estudiants, investigadors 
en formació, investigadors seniors i professors al voltant de la 
recerca que s’està fent actualment dins dels grups i projectes dels 
Departaments d’Història i Història Social i Història de l’Art de 
la Universitat de Lleida. L’objectiu d’aquestes trobades és 
propiciar l’intercanvi d’idees i experiències i la transferència de 
coneixements entre els diferents grups i projectes, potenciar la 
interdisciplinarietat, donar a conèixer l’itinerari de recerca a 
l’estudiantat universitari i al professorat de secundària, i en 
darrer terme obrir la recerca universitària a la societat. La 
primera d’aquestes trobades està dedicada a les tesis doctorals 
que estan preparant actualment els investigadors en formació, 
becaris i contractats, dels dos departaments. 
 
GRUPS DE RECERCA 
 
GRAPHA:  Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història 

Antiga (UdL) 

GRCEM:  Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, 
Poder i Cultura” (UdL- URV) 

GHTSCP:   Grup d'Història de les Transicions Socials i els Canvis Polítics 
(UdL) 

GRACMON:  Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny 
Contemporanis (UB) 

 
PROJECTES DE RECERCA 
 
HAR2009-13748: Historia ambiental de los paisajes agrarios del 
Mediterráneo: orígenes, fuerzas económicas motoras, agentes sociales 
rectores e impactos ecológicos de la trans-formación del territorio 

HAR2008-05256:  La arquitectura del poder en el Valle del Segre y en el 
Mediterráneo Noroccidental entre el III y el I milenio ANE 

HUM2005-03125/HIST: La orden premostratense en la Corona de Aragón: 
penetración, desarrollo e incidencia en la sociedad 

HAR2008-03031: Carestía, hambre y mortalidad en la Cataluña medieval: 
explicaciones y representaciones de las crisis de ciclo corto y los malos años 
en la historia 

 

Coordinació: Pere Benito i Monclús 
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9 de juny de 2010 
Edifici del Rectorat. Sala de Juntes (3r pis) 
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