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CURS DE CULTURA MEDIEVAL 2016

L’edició d’enguany ens parlarà de la Corona
d’Aragó; una època, a cavall entre la Baixa Edat
Mitjana, i el Renaixement, i que va ser significativa per Catalunya. Com hem fet en edicions
anteriors, les conferències i la sortida segueixen
un fil argumental, i això es fa combinant els
aspectes històrics amb les manifestacions artístiques. En l’edició d’aquest any, el primer dia
veurem com s’estructurava la Corona d’Aragó
pel que fa a la seva política i administració; en
el segon coneixerem una part dels seus ordres
religiosos; i finalment, els dos darrers dies, ens
aproximarem a l’art, i com a través d’aquest, es
pot llegir la Història.
Amics de l’Art Romànic del Bages, volem donar les gràcies a totes aquelles persones i institucions que fan possible que el Curs de Cultura Medieval sigui, any rere any, una realitat.
Des del punt de vista institucional ens referim
a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Manresa per cedir-nos la sala d’actes del Centre
Cultural del Casino, i des del vessant més personal, als nostres conferenciants i al nostre públic assistent.
Tinguem un bon curs !

Corona d’Aragó. Programa

Des de 1985, Amics de
l’Art Romànic del Bages
hem anat organitzant
cada any, el nostre Curs
de Cultura Medieval.
Uns curs consistent en
un cicle de tres conferències i una sortida pràctica que giren a
l’entorn d’un tema monogràfic, fet que ens permet aprofundir en el coneixement d’aquell vessant de l’època medieval
gràcies a l’aportació dels millors especialistes.

Divendres

4.11.2016

Conferència a càrrec d’en Marc Torras i Serra
Llicenciat en Història medieval. Arxiver de l’Arxiu
Històric de Manresa

“L’organització política de la Corona
d’Aragó”

Divendres

11.11.2016

Conferència a càrrec de Núria Téllez i Rodero
Llicenciada en Història de l’Art i arxivera

“Els monestirs jerònims a la Corona
d’Aragó: l’agermanament monacal al
gòtic”

Divendres

18.11.2016

Conferència a càrrec de la Dra. Francesca
Español i Bertran

Professora titular de la Universitat de Barcelona,
especialitzada en art medieval

“Els segles del Gòtic a Catalunya:
escenaris i promotors”
Totes les conferencies seran a les 20 h a la Sala
d’Actes Centre Cultural del Casino de Manresa.
Curs gratuït. No cal fer inscripció prèvia

Diumenge

27.11.2016

Sortida de tot el dia a Barcelona
Sortida: Plaça Infants de Manresa a les 8.00 h
Farem una segona parada al Restaurant Wok
a la zona dels Dolors a les 8.05 h
Matí: Visita guiada a la secció d’art gòtic
del MNAC de Barcelona, a càrrec de la Dra.
Francesca Español
Dinar en un restaurant de la zona
Tarda ja fora del CCM: Visita al Museu
Marítim de les Drassanes de Barcelona
Inscripcions: a Viatges Masanés de Manresa
Socis AARB: a partir del dilluns 7 de novembre de
2016 i no Socis a partir del dijous 10 de novembre.
Data màxima d’inscripció a la sortida: dijous 24 de
novembre 2016
Inscripció mínima per a fer la sortida: 25 persones

