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PRESENTACIÓ
La moneda, des dels seus orígens, ha tingut un destacat 
paper fiscal que sovint ha quedat amagat darrere el seu 
vessant de mesura de valor que facilita els intercanvis 
comercials i el tresorejament de riquesa. El cert és 
que els monarques medievals es beneficiaven en 
cada emissió de drets, com els de senyoratge 
i de braçatge, i que, a més, solien percebre 
tributs periòdics per mantenir la moneda estable 
i evitar les odiades alteracions o manipulacions 
monetàries. 

El seminari plantejarà, en la primera sessió, una 
visió de conjunt de l’evolució de la fiscalitat a la 
Catalunya medieval dins la qual caldrà situar el 
paper de la moneda. Paral·lelament, es repassaran 
les característiques de les principals sèries monetàries 
coetànies. En la segona sessió es tindrà present la construcció 
de límits doctrinals i legals a l’ús fiscal de la moneda. Finalment, 
s’analitzarà com algunes de les emissions de moneda local 
concedides pels monarques tenien la voluntat d’oferir recursos 
a les hisendes municipals.

Coordinació
Albert Estrada-Rius, conservador del GNC

MATRÍCULA
El preu de matrícula és de 15 €.  
Per a estudiants, jubilats i Amics del 
museu, 10 €.
La matrícula dóna dret a un certificat 
d’assistència. 
Per assistir al seminari cal:
1. reservar plaça: ens heu de facilitar 

per telèfon o per correu electrònic 
nom, cognoms, domicili, població, 
codi postal, telèfon i correu 
electrònic de contacte.

2. ingressar l’import de matrícula al 
compte corrent a nom del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya  
(núm. 2100 0974 89 0200035583).

LLOC DE LES SESSIONS
Espai Innova del museu

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

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)
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Dimarts 24 de març, de 17 a 20 h
Fiscalidad, sociedad y 
política en la Cataluña 
bajomedieval
Dr. Manuel Sánchez, 
professor d’investigació ad 
honorem del Departament 
de Ciències Històriques de la 
Institució Milà i Fontanals, 
CSIC

Les emissions 
monetàries a la 
Catalunya medieval. 
Característiques i 
evolució
Dra. Maria Clua i 
Mercadal, adjunta de 
conservació del Gabinet 
Numismàtic de 
Catalunya

Dijous 26 de març, de 17 a 20 h
El «pactisme monetari» 
a Catalunya i la 
limitació de l’ús fiscal 
de la moneda  
Dr. Albert Estrada-Rius, 
conservador del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya

Moneda local, hisenda 
i fiscalitat municipals a 
Catalunya 
Dr. Xavier Sanahuja i 
Anguera, membre de la 
Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics

Pere el Cerimoniós. Florí 
d’or d’Aragó. Perpinyà, 

1346. Museu Nacional d’Art 
de Catalunya.


