Barcelona, 3 de juny de 2021 · Seminari
CATALUNYA I LA MEDITERRÀNIA: Espais connectats (segles XVI-XVIII)
Seminari anual del projecte de recerca Espais connectats al llarg del temps. Catalunya i el món mediterrani en els segles XVII i XVIII, finançat
pel Ministeri de Ciència i Innovació. Ref. PGC2018-094197-B-100, Universitat de Barcelona
Lloc: Seminari de Filosofia (4a planta de la Facultat de Geografia i Història)
El públic podrà atendre el seminari virtualment a ZOOM: https://ub-edu.zoom.us/j/83795122278

MATÍ – 10:00 a 13:30 h

TARDA – 15:30 a 17:15 h

10:00 Benvinguda
10:15 Alexandra Capdevila Muntadas: “La immigració francesa a Catalunya durant els segles XVI i
XVII. Un exemple d’espais connectats al llarg del temps”
10:30 Xevi Camprubí: “La importació i exportació de llibres a la Barcelona moderna: un balanç fet a
partir del dret del pariatge (1693-1699)”
10:45 Valentí Gual Vilà: “Altres aproximacions a la immigració occitana i francesa a Catalunya als
segles XVI i XVII”
11:00 Debat
11:15 Descans
11:30 Jaume Dantí i Riu: “Catalunya i les relacions mediterrànies, 1660-1702”
11:45 Patrici Pojada (Universitat de Perpinyà-Via Domitia): “Els traginers al cor de les xarxes i de les
connexions comercials rosselloneses de la segona meitat del segle XVII”
12:00 Julien Sempere (Uni. Paris-Saclay): “Cambios en las prácticas mercantiles en Barcelona a través
del prisma de los cónsules (1670 – 1705)”
12:30 Jordi Buyreu: “Noves aportacions a les xarxes comercials andorranes dels segles XVII i XVIII”
12:45 Judit Vidal Bonavila: “El comerç de tonyina en el Mediterrani occidental a l’època
moderna”
13:00 Debat

15:30 Agustí Alcoberro: “Senadors i magistrats hispànics a Milà en temps de Carles VI i Maria Teresa
d’Àustria, 1706-1780”
15:45 Valentina Favarò (Univ. degli Studi di Palermo): “Movilidad en los espacios de la Monarquía de
España. Algunas reflexiones”
16:15 Paolo Militello (Univ. degli Studi di Catania):“Fuga, esilio e destino di Juan Tomás Enríquez de
Cabrera, ultimo Almirante di Castiglia (1702-1705)”
16:45 Debat

Organitza:
Projecte de recerca Espais connectats al
llarg del temps. Catalunya i el món
mediterrani en els segles XVII i XVIII
(Ministerio de Ciencia e Innovación
PGC2018-094197-B-100)

