
T. +34 93 622 03 76
info@museunacional.cat

De 10 a 18 h, de dimarts  
a dissabte. Fins a les 20 h, 
de maig a setembre
De 10 a 15 h,  
diumenges i festius
Tancat: 1 gener, 1 maig,  
25 desembre

Fins mitja hora abans   
del tancament
Multiticket ArticketBCN

Restaurant amb vistes   
a la ciutat:    
T. +34 93 289 06 79

Fes-te Amic del museu!
www.amicsdelmnac.org
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Terrasses-Mirador

De la col·lecció,   
en 7 idiomes

Edifici adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda
Préstec de cadira de rodes

Biblioteca Joaquim Folch i 
Torres

L1, L3 (Espanya)

55, 150, Bus Turístic, 
Barcelona City Tour

L8, R5, R50, R6, R60, S3, 
S4, S8, S9 (Espanya)

Gratuït

GABINET
NUMISMÀTIC
DE CATALUNYA

XXI Curs 
d’història
monetària 
hispànica

Adrià, Denari, 134-138. MNAC/GNC 005722
Govern Provisional, 1 pesseta, 1869. MNAC/GNC 38457
Joan Carles I, 100 pessetes, 2001. MNAC/GNC 309430

Portada:
Unió Europea/República Hel·lènica, 1 euro, 2002. MNAC/GNC 306661

29 i 30 de novembre de 2017

Sistemes i unions monetàries 
a l’occident d’Europa

El Museu agraeix molt especialment el suport de

Mecenes

Protectors

Benefactors Mitjans

15è aniversari de la introducció de l’euro

Successors de l’Antiga 
Fàbrica de Medalles Ausió

De la dracma
a l’euro



PRESENTACIÓ PROGRAMA

INFORMACIÓ GENERAL
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al 
professorat. 

LLOC DE LES SESSIONS
Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona.
Passeig de Gràcia, 90 (Barcelona)

Per accedir a l’edifici es requerirà identificació mitjançant la 
presentació del document d’identitat o document equivalent

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Gabinet Numismàtic de Catalunya
T. 93 622 03 60 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
gnc@museunacional.cat 

MATRÍCULA
La matrícula és gratuïta.
Per assistir al curs, cal inscriure’s prèviament: ens heu de facilitar 
per telèfon o per correu electrònic nom, cognoms, domicili, 
població, codi postal, telèfon i correu electrònic de contacte.

El Museu compleix en tots els seus termes la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 289, de 14 de 
desembre de 1999)

Dijous 30 de novembre, de 16 a 19.30 h

La Unión Monetaria Latina y la peseta 
española
Dr. Miguel Martorell, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

La Unió Monetària i l’euro: passat, 
present i futur
Prof. Agustí Ulied, ESADE i Team Europe

Debat final

Cloenda del curs

#numismàtica

L’euro ha complert 15 anys com a moneda comuna 
dels estats de la Unió Europea que s’han adherit a la 
seva unió monetària. Es tracta d’una fita que convida 
a mirar enrere i fer un repàs històric als diversos 
sistemes i unions monetàries que s’han succeït a 
l’occident d’Europa i, en particular, a la península 
Ibèrica.

El curs parteix de la introducció de la moneda per 
grecs, púnics i romans a la península Ibèrica i el seu 
impacte sobre els pobles indígenes. A continuació, 
analitza la difusió i el desenvolupament, al llarg de l’edat 
mitjana, del sistema monetari carolingi i la posterior 
recepció de divises àuries fortes, com els florins i 
ducats italians, que van ser imitades i utilitzades de 
patró. També es ressegueix, ja en l’edat moderna, 
l’arribada de grans quantitats de metalls preciosos i 
la formalització de sistemes monetaris amb peces 
grosses d’alt valor que, amb noms diversos, es van 
estendre tant a Europa com a Amèrica i van circular 
fins a l’Àsia més remota. Finalment, el punt d’arribada 
en aquest veritable periple històric és una reflexió 
sobre el present de l’euro i un assaig de prospectiva 
del seu futur, després d’analitzar el paper de precedent 
de la Unió Monetària Llatina creada a mitjan segle xix.

Coordinació
Albert Estrada-Rius,
Conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Dimecres 29 de novembre, de 16 a 19.30 h

Paraules de benvinguda de la Direcció   
de la Representació de la Comissió i 
presentació del curs a càrrec del Coordinador 
del curs

La introducción de los sistemas monetarios 
griego y púnico en la península Ibérica. 
Contrastes y relaciones
Dra. Marta Campo, Sociedad Iberoamericana de 
Estudios Numismáticos i Dr. Bartolomé Mora, 
Universidad de Málaga

Romanización y monetización en Hispania
Dr. Manuel Gozalbes, Museu de Prehistòria de València

Dijous 30 de novembre, de 9.30 a 14 h

Du denier de Charlemagne au gros tournois: 
création et diffusion d’un modèle monétaire
Dr. Marc Bompaire, École pratique des hautes études    
i Centre Ernest Babelon

Il fiorino e il ducato: monete italiane dal 
Mediterraneo all’Europa
Dra. Lucia Travaini, Università di Milano

Del thaler al real de a ocho: el sistema 
monetario hispánico moderno y su 
proyección
Dr. José María de Francisco, Universidad Complutense 
de Madrid


