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AVENÇOS I
TECNOLOGIES
A L’EDAT
MITJANA
CURS DE CULTURA MEDIEVAL 2017

Teniu a les vostres mans
el tríptic informatiu del
Curs de Cultura Medieval, que des de fa una
bona colla d’anys, organitzem els Amics de
l’Art Romànic del Bages. Aquest curs no és altra cosa que un cicle de tres conferències amb
un fil conductor que les uneix, a més, d’ una
sortida.
Habitualment, quan es parla del món medieval,
sovint ens referim als fets històrics de l’alta o la
Baixa Edat Mitjana, o bé, a l’art, ja sigui Romànic o Gòtic; o fins i tot, Bizantí. Tot això és molt
important, sens dubte. Però ens interessa també,
endinsar-nos en la tecnologia, els invents, i en
definitiva, a aquells aspectes que van permetre
que l’època medieval pogués avançar.
El nostre desig és fer que tots plegats, -un cop
hagi finalitzat aquest cicle- , estiguem més preparats gràcies a les descobertes que farem durant
les sessions que tindran lloc a la sala d’actes del
Centre Cultural del Casino de Manresa. L’Edat
Mitjana ha estat massa cops, titllada de “fosca”.
A mesura, però, que anem descobrint les seves
manifestacions artístiques i les seves capacitats
tecnològiques, ens adonem que és una gran sort
haver rebut el ric llegat d’aquella época.
Volem donar les gràcies a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, als conferenciants, i al nostre públic, aquests cursos han
estat possibles. Els Amics de l’Art Romànic del
Bages hi hem posat la iniciativa, bo i treballant
amb noves idees de cara als propers anys.
Gaudim d’un bon curs !

Divendres 6 d’Octubre
“Els mapes i els viatges: la cartografia
medieval com a instrument de viatge”
Conferenciant: Ramon J. Pujades i Bataller,

Doctor en Geografia i Història per la Universitat de
València.

Divendres 13 d’Octubre

“Evolució de les tècniques constructives del
pas del romànic al gòtic”
Conferenciant: Reinald Gonzàlez, Doctor en Història
de l’Art per la Universitat de Barcelona.

Divendres 20 d’Octubre

“Pervivències científiques i tècniques de
l’Edat Mitjana a la nostra societat actual”

Conferenciant: Jaume Perarnau i Llorens. Director
del MNACTEC de Terrassa i Doctor en Història de la
Tècnica.
Totes les conferencies tindran lloc a les 20 h. a la Sala
d’Actes del Centre Cultural del Casino de Manresa.
Curs gratuït. No cal fer inscripció prèvia.

Diumenge 22 d’Octubre
Sortida matinal a Sant Cugat del Vallès i
Terrassa.

Sortida: Plaça Infants de Manresa a les 8.30 h.
Farem una segona parada al Restaurant Wok a la
zona dels Dolors a les 8.35 h.
10.00 h. Visita guiada al monestir de Sant Cugat
del Vallés
12.30 h. Visita guiada al Museu de la Tècnica de
Terrassa.
Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa:
Socis a partir del dilluns 2 d’octubre de 2017 i no
Socis a partir de divendres 6 d’octubre de 2017.
Data màxima d’inscripció: dimecres 18 d’octubre
de 2017
Inscripció mínima per fer la sortida 20 persones.

