
VIII JORNADA D’ESTUDIS LOCAL DE LA VILA DE BOT 
(TERRA ALTA)

Com sol escaure’s cada any per la tardor, el 19 de novembre de 2005, a la
vila de Bot (Terra Alta) i organitzada per l’Ajuntament d’aquesta vila i la Univer-
sitat Internacional de Catalunya, es va celebrar la VIII Jornada d’Estudis Local. Així,
els conferenciants previstos desplegaren la sèrie de ponències i actes programats en
relació amb el tema «Immigració i integració». També com sempre, van col·labo-
rar en aquesta jornada anual el Consell Comarcal de la Terra Alta, la Diputació
de Tarragona i el Club Esportiu Bot. La coordinació fou a càrrec del doctor Josep
Serrano i Daura, de la ja esmentada Universitat Internacional de Catalunya.

La Jornada s’inicià amb la recepció de les persones que actuaven com a po-
nents, els col·laboradors i els seguidors que acostumen a mostrar interès per aques-
ta jornada. Després de la recepció, es constituí la presidència, formada per l’Il·lus-
tre Senyor Alcalde de Bot, l’Excel·lentíssim i Magnífic Rector de la Universitat
Internacional de Catalunya, l’Il·lustre Senyor President del Consell Comarcal
de la Terra Alta i el coordinador de la Jornada. Després de manifestar, cadascun
dels components de la presidència, clars elogis a l’organització i la coordinació
i el desig d’un resultat d’èxit per a tots els participants, es donà per iniciada la
VIII Jornada d’Estudis Local.

Inaugurada la Jornada amb la lectura del programa, es donà la paraula al
primer dels ponents, el professor Jordi Pardo Pastor, de l’Archivium Lullianum
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual exposà el tema que se li havia
confiat: «Relacions interreligioses a l’edat mitjana. Una hermenèutica lul·liana per
al “diàleg”». 

La segona de les ponències va ésser a càrrec del doctor Ramon Miravall Dolç,
llicenciat en Filosofia i Lletres, qui conduí l’atenció de l’auditori cap al tema «Tres
pobles i tres religions a les Terres de l’Ebre: del pacte a la intolerància», sobre la co-
existència històrica en aquesta zona de les cultures cristiana, sarraïna i jueva.

Després de la segona ponència tingué lloc la presentació del llibre d’actes de
la VII Jornada d’Estudis Local, amb una breu ressenya de cadascun dels treballs
dels ponents d’aquella jornada, que preparà i exposà Vicenç Subirats i Mulet.

La sessió de la tarda s’inicià amb la tercera de les ponències, titulada «Ciu-
tadania i nacionalitat envers la immigració?» i a càrrec de la doctora Montserrat
Nebrera González, de la Universitat Internacional de Catalunya.

La quarta ponència fou exposada pel senyor Manel Laporta Grau, llicen-
ciat en Ciències Polítiques i consultor de projectes europeus, i es titulà «Políti-
ca d’immigració a la UE, polítiques d’integració a Catalunya. Notes sobre altres
països comunitaris».
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La cinquena i darrera ponència va ser la de la doctora Amparo del Río, de
la Universitat Internacional de Catalunya, i es titulà «Immigració en un entorn
global: claus des del dret internacional».

Un cop acabades les ponències, s’obrí una taula rodona formada per tots
els ponents i el coordinador de la Jornada, el doctor Josep Serrano i Daura, i en
la qual es van contrastar les postures dels ponents durant la major part del
temps que va durar, si bé el públic també hi va participar formulant preguntes
per tal d’aclarir alguns dels temes exposats.

Finalment, es concedí un breu descans i es procedí a l’acte de cloenda de la
Jornada, que fou a càrrec del senyor Ismael Piñas i Forcadell, director dels Ser-
veis Territorials de Benestar i Família de les Terres de l’Ebre.

Vicenç Subirats i Mulet

LA MONEDA EN ELS CAMINS MEDIEVALS: PELEGRINS,
MERCADERS I DIPLOMÀTICS1

Els passats dies 25 i 27 d’abril de 2006 es van celebrar a l’auditori del Pa-
lau Nacional, seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), les ses-
sions de la setzena edició del Seminari d’Història Monetària de la Corona d’A-
ragó, que amb caràcter anual organitza el Gabinet Numismàtic de Catalunya
(GNC) del MNAC. Aquesta vegada, el tema sobre el qual van tractar les sis po-
nències presentades va ser la relació entre les grans rutes de comunicació co-
mercial o de pelegrinatge, la tipologia dels viatgers medievals i el numerari en
circulació durant l’edat mitjana.

La conferència inaugural va ser pronunciada per l’arqueòleg José Suárez
Otero, responsable de les darreres excavacions realitzades a la catedral de Santiago
de Compostel·la i col·laborador del Museo das Peregrinacions de la mateixa ciu-
tat. Amb el títol «La moneda en el camino de Santiago», Suárez va fer una confe-
rència on va presentar la moneda com un testimoni eloqüent de la diversitat de
pelegrins que d’arreu d’Europa confluïren a Santiago amb el numerari que porta-
ven de les seves terres d’origen per a dipositar-lo en forma d’ofrenes o de dona-
tius a les esglésies de la ciutat, o bé per a gastar-lo en la compra dels abundants
objectes d’argent, atzabeja o petxines de pelegrí que s’oferien en els tallers dels
voltants de la seu. Algunes d’aquestes monedes d’origen anglès, francès o alemany

CRÒNIQUES
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1. XVI Seminari d’Història Monetària de la Corona d’Aragó, Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya i Gabinet Numismàtic de Catalunya. 
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