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DEL TRAÇ AL BYTE 

Eines digitals per a l’estudi històric 
del canvi social

}
{

Organitza: Amb el suport de: 



Dijous, 4 de juliol

9:00 h. Ricard Garcia-Orallo (Universitat de Girona)
Buscando el cambio social entre millones de páginas: búsquedas masivas 
automáticas en repositorios de prensa histórica

10:00 h. Josean Garrués (Universidad de Granada) i Juan Antonio 
Rubio Mondéjar (Universidad Pablo de Olavide)
Análisis de redes sociales. Aplicaciones a la investigación en Historia 
Económica y Social

11:30 h. Fernando Ramos Palencia (Universidad Pablo de Olavide)
Compilación de datos con fuentes preindustriales: el Catastro de 
Ensenada, c. 1750

12:30 h. Concepción Camarero Bullón i Laura García Juan 
(Universidad Autónoma de Madrid)
Buscando la eficiencia en la investigación con fuentes geohistóricas: 
nuevas tecnologías y catastros textuales

15:30 h. Massimiliano Grava (Università di Pisa)
Dos siglos de evolución socioeconómica en la Toscana: un enfoque basado 
en el uso de SIG para colocar topónimos y utilizarlos como fuentes 
históricas

16:30 h. Camillo Berti (Università degli Studi di Firenze)
Dinamiche sociali ed evoluzione del paesaggio nella montagna dell’Italia 
centrale in età contemporanea: geografia storica e GIS

17:30 h. Lliurament del Premi Mestall a treballs de recerca de batxillerat

Divendres, 5 de juliol

9:00 h. Joana Maria Pujadas-Mora (Universitat Autònoma de Barcelona)
Projectes de ciència ciutadana: Transcripció assistida de documents 
demograficohistòrics per visió per computador

10:00 h. Lorenzo Quirós (Universitat Politècnica de València)
Extracción probabilística de datos en documentos manuscritos

11:30 h. Rosa Congost, Enric Saguer, Jordi Regincós i Rosa Ros 
(Universitat de Girona) 
Explorando los cambios sociales silenciosos: la explotación digital de una 
gran mina de datos históricos

Lloc: Capella del Roser, Universitat de Girona (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)

Organitza: Centre de Recerca d’Història Rural, Institut de Recerca 
Històrica, Universitat de Girona

Amb el suport de: “Explorando cambios sociales silenciosos: una 
propuesta a partir de la explotación digital de una gran mina de datos 
históricos (Cataluña, siglo XVIII)” – Ayudas de la Fundación BBVA 
a equipos de investigación científica 2017, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (Proyecto PGC2018-096350-B-I00) i 
Programa d’impuls a la recerca per als grups de recerca amb més projecció 
competitiva de la Universitat de Girona (GdRCompetUdG2017/17)

Més informació: Secretaria de l’Institut de Recerca Històrica. Facultat 
de Lletres. Pl. Ferrater Mora, 1 - 17004 Girona. Tel (+34) 972 418 945, a/e: 
dir.irh@udg.edu

Aquesta activitat dona dret al reconeixement de 0,5 crèdits de lliure 
elecció per als estudis de grau de la Facultat de Lletres.

La participació en el Seminari és gratuïta, però cal emplenar la butlleta 
d’inscripció.

Les tecnologies informàtiques ja no són noves. Estan 
plenament instal·lades en la vida quotidiana i també en 
els hàbits de treball i d’investigació dels historiadors. 
La localització de fonts a través de catàlegs i inventaris 
sovint pot fer-se des d’un terminal allunyat, i molts arxius 
estan desenvolupant un intens programa de digitalització 
de la documentació no només per preservar-la, sinó 
també per obrir-la a públics més amplis i facilitar-ne 
l’accés a distància. Els recursos bibliogràfics digitalitzats 
són espectaculars i els repositoris de premsa històrica 
també han crescut enormement. Sense massa sotracs, 
pausadament, la manera d’investigar i d’escriure sobre el 
passat ja fa temps que s’ha transformat indefectiblement.
Un dels desafiaments que es plantegen a l’historiador 
en aquest escenari d’abundància documental és com 
abordar el maneig de fonts que han esdevingut massives. 
Certament, hom pot continuar treballant com sempre, 

espigolant dades concretes a partir de documents 
singulars, localitzats amb cerques booleanes des de 
la comoditat d’un navegador. Però també es poden 
plantejar altres vies d’atac, que aprofitin tant els corpus 
de documentació digitalitzada com l’ampli ventall d’eines 
i tecnologies que en permeten el tractament. Sovint això 
requereix nous aprenentatges i, a voltes, la col·laboració 
amb tècnics i enginyers informàtics. També s’obre la 
possibilitat de formular preguntes radicalment diferents, 
potser inimaginables amb els mètodes tradicionals, i 
això constitueix un segon repte per als investigadors. El 
seminari d’enguany vol oferir una mostra d’experiències 
en aquestes línies, realitzades en el camp de la història 
social i econòmica, i també vol ser una oportunitat 
per compartir dubtes i aprenentatges en l’aplicació de 
tecnologies informàtiques a la recerca històrica.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ/ BOLETO DE INSCRIPCIÓN/ REGISTRATION

Nom/Nombre/Name:_______________________________________________________________________________________________________________

Adreça/Dirección/Adress:___________________________________________________________________________________________________________

Població/Población/Town:___________________________________________________________________________ CP____________________________

País/Country_________________________________________________________________________________________________________________________

Adreça electrònica/E-mail ____________________________________________________________@____________________________________________

Phone _______________________________________________________________________________________________________________________________

Feu-nos arribar la butlleta a: / Envía este boleto a: / Give us this form to: UdG, Centre de Recerca d’Història Rural (IRH). 

Plaça Ferrater Mora, 1, 17004 Girona (fax +34 972 418 230)

Imatge extreta de l’Arxiu Històric de Girona, Comptadoria d’Hipoteques de Girona, Registre general d’escriptures, 1786, tom 39
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