
Jornada

ELS CONTRACTES 
MATRIMONIALS 
UNA FONT PER A LA HISTÒRIA SOCIAL
Divendres 24 d’abril de 2009

Programa

matí

10 h LLuís to Figueras (CRHR-UdG): Els contractes matrimonials medievals: els exemples de Besalú i Amer

10.30 h 	 rosa LLuch Bramon (Universitat de Barcelona i CRHR-UdG): Els dots com a indicador del nivell de vida dels pagesos: estudi a partir de les firmes 
d’espoli

11 h Pausa-cafè

11.30 h tunde mikes Jani (CRHR-UdG): Les cases dins la comunitat i la comunitat dins la casa: els capítols matrimonials de la muntanya (Vall de Ribes, segles 
XVII - XVIII)

12 h LLorenç Ferrer aLòs (Universitat de Barcelona): La mobilitat social a partir dels capítols matrimonials. El cas del mas Galobart

12.30 h rosa congost coLomer i euLàLia esteve torras (CRHR-UdG): Els dots com a indicador de les dinàmiques socials. La regió de Girona, segles XVIII-XIX

13h Debat

tarda

16 h Pere giFre riBas (CRHR-UdG): De nupcials a capítols matrimonials. Perquè i com d’una nova tipologia notarial (començament de segle XVII)

16.30 h Lídia torra Fernández (Universitat Pompeu Fabra): Anàlisi dels canvis del mercat de treball a Sabadell a partir dels capítols matrimonials (1550-1810)

17 h rosa ros massana (CRHR-UdG): Capítols vilatans, capítols rurals. Declivi i vigència dels capítols matrimonials a Sant Feliu de Guíxols i la Vall d’Aro 
(1780-1860)

17.30 h Debat

18.30 h Celebració del 10è aniversari de l’Associació d’Història Rural

Jornada adreçada a estudiants i llicenciats universitaris i públic interessat en el tema.
Aquesta jornada també forma part dels Tallers de Recerca del Màster d’Iniciació a la Recerca en Humanitats. Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura (UdG, 
Facultat de Lletres).
No calen inscripcions prèvies. Es lliuraran certificats d’assistència a les persones que ho sol·licitin.

Lloc de realització
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (plaça Ferrater Mora, 1)

Organització
Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona) i Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines.
Amb el suport del MICINN (projecte de recerca HAR2008-02960/HIST), l’Institut Ramon Muntaner i el Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona.

Més informació
Centre de Recerca d’Història Rural, Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Tel. 972 41 89 45. A/e: dir.irh@udg.edu; www.udg.edu/irh
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Amb el patrocini de:

projecte de recerca HAR2008-02960/HIST.

Organitza:
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