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Els riscos naturals i l’evolució climàtica dins la història: 
nous plantejaments i mètodes per a la reconstrucció  

ambiental en època històrica

PROGRAMA
Dilluns 24 d’abril (Saló de Graus, Facultat de Filos ofia. Deganat, 1ª planta)
10.00 - 10.30: Presentació del Seminari
10.30 - 11.45: Prof. Javier Martín Vide. El medi físic i la irregularitat climàtica a la 
Mediterrània. Factors potenciadors de la variabilitat i els riscos climàtics
11.45 - 13.00: Prof. José María Cuadrat. Mètodes de treball en climatologia històrica i 
primers resultats. L’experiència d’Aragó
15.00 - 16.15: Prof. Jaume Dantí. Impactes climàtics, percepcions i actituds a la 
societat rural pre-industrial
16.15 - 17.30: Prof. Armando Alberola. El mundo rural mediterráneo frente al riesgo 
natural en la época moderna. Reflexiones y propuestas
Dimarts 25 d’abril (Saló de Graus, Facultat de Geogr afia i Hª. Deganat, 2ª planta)
10.30 - 11.45: Taula rodona. Reconstrucció climàtica a partir de proxy-data. Estat de 
la recerca i perspectives a Espanya
11.45 - 13.00: Prof. Santiago Riera. Variabilitat a la disponibilitat hídrica dels darrers 
2000 anys a partir de proxy-data físico-biològics
16.00 - 18.30: Itinerari guiat. L’aigua en una ciutat pre-industrial: recursos hídrics i 
riscos climàtics a la Barcelona medieval i moderna
Inici: Arc de Triomf (Pg. Ll. Companys)
Dimecres 26 d’abril (Saló de Graus, Facultat de Fil osofia. Deganat, 1ª planta)
10.30 - 13.00: Prof. J. Vaccaro. Los terremotos en el cine: San Francisco antesala del 
cine de catástrofes. Projecció del film San Francisco (1936), de W.F. Van Dyke

Organitza: Departament d'Història Moderna, Universitat de Barcelona
Lloc: Saló de Graus, Facultat de Geografia i Hª i Facultat de Filosofia 

ACCÉS LLIURE
Coordinador: Mariano Barriendos (mbarriendos@ub.edu)
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