
       
 

III CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA 
DELS PIRINEUS 

16, 17 i 18 de juny del 2017. La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

El III Congrés Internacional d’Història dels Pirineus neix amb la voluntat 
de recuperar i donar continuïtat als dos congressos anteriors 

organitzats pels Centres Associats de la UNED a Cervera (1988) i a 

Girona (1998). 

Conscients que la creació d’un espai de reunió, debat i intercanvi 

d’idees és necessari per superar el tradicional buit experimentat pels 

Pirineus en la producció historiogràfica a tots dos vessants de la 

serralada, el present Congrés es planteja incidir en el coneixement de la 

història dels Pirineus des d’una perspectiva transversal, articulada en 

cinc blocs de coneixement.  

El Congrés tindrà una seu compartida entre la Seu d’Urgell (Espanya), a 

l’Església de la Immaculada del Seminari Diocesà, i Andorra la Vella 

(Principat d’Andorra), al Centre de Congressos, els dies 16, 17 i 18 de 

juny de 2017. 

El Congrés es desenvoluparà amb cinc blocs temàtics en sessions de 
matí i tarda, en cadascun dels quals tindrà lloc la lectura de 

conferències i la presentació de comunicacions orals. 

Bloc 1: Realitats polítiques i administratives en l’àmbit pirinenc. 

Bloc 2: Producció i intercanvi en el marc d’una economia de muntanya. 

Bloc 3: Diversificació social de les comunitats pirinenques. 

Bloc 4: Assentament i hàbitat en un medi complex. 

Bloc 5: Expressió artística i cultural als Pirineus. 

 

 



Comitè organitzador 

Joan Lluís Ayala Díaz (UNED) 

Carles Gascón Chopo (UNED-Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) 

Jordi Guillamet Antón (Institut d’Estudis Andorrans) 

Lluís Obiols Perearnau (Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) 

Xavier Sopena Gonzàlez (UNED) 

Comitè científic 

Joan Josep Busqueta i Riu (Universitat de Lleida) 

Francesc Fité i Llevot (Universitat de Lleida) 

Carles Gascón Chopo (UNED-Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) 

Jordi Guillamet i Antón (Institut d’Estudis Andorrans) 

María Jesús Pérex Agorreta (UNED) 

Sergio Ripoll López (UNED) 

Josep Maria Solé i Sabaté (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Roland Viader (Université de Toulouse – Jean Jaurès) 

Comunicacions 

L’admissió de comunicacions per a la seva presentació al Congrés serà 
decidida pel Comitè científic. Per aquest motiu, els seus autors hauran 
d’enviar les seves propostes en forma de resum, amb una extensió d’entre dos-
cents cinquanta i cinc-cents caràcters. Caldrà presentar aquests resums 
abans de l’1 de març de 2017 i la comunicació íntegra abans del 30 d’abril 
de 2017a les següents adreces de correu electrònic: 

info@seu-durgell.uned.es 

iea@iea.ad 

La decisió adoptada pel Comitè científic es comunicarà als interessats en el 
termini de 30 dies des de la recepció dels resums. Les comunicacions 
acceptades i exposades seran avaluades a partir del text definitiu abans de ser 

incloses a les Actes. 

Inscripció 

El preu general d’inscripció serà de 50 € fins a l’1 d’abril de 2017 i de 100 € a 
partir d’aquesta data i fins al 10 de juny de 2017.En una segona circular es 
facilitarà l’adreça de la pàgina web del Congrés per descarregar el formulari 

d’inscripció. 


