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Benvinguts al Curs de Cultura Medieval!

Amics de l’Art Romànic del Bages tenim la sa-
tisfacció d’organitzar, com ja fem des de fa una 
bona colla d’anys, aquest curs que ens aproxi-
ma al món medieval d’una manera detallista. 
És per aquest motiu que fem que les nostres 
conferències siguin fetes pels millors especia-
listes en cadascuna de les matèries, fent-vos 
arribar per tant, una aportació de nous coneixe-
ments que van molt més enllà del món feudal, 
castells o esglésies. Ens troben en un curs de ti-
pus monogràfic, i per tant, les tres conferències 
i la sortida que realitzem, giren a l’entorn d’un 
tema ampli però concret al mateix temps.

El Curs de Cultura Medieval d’enguany és la 
segona part del que vam fer l’any passat, en 
el que es parlava dels diversos avenços i de la 
tecnologia medievals. El d’aquest any, seguirà 
amb aquesta temática, on sabrem més coses so-
bre monedes, teixits i il·luminació de manus-
crits. Gràcies a tot plegat, podrem adonar-nos 
de la riquesa tecnològica i artística que hi havia 
fa gairebé mil anys. Estem segurs que gaudirem 
participant d’aquest “Avenços i tecnologies a 
l’Edat Mitjana II”.

Com a entitat organitzadora d’aquest curs, us 
volem donar les gràcies per la vostra assistèn-
cia, i també als nostres conferenciants. I tam-
bé, agrair a la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament 
de Manresa, per facilitar-
nos l’ús d’aquest acollidor 
equipament que és el Cen-
tre Cultural del Casino.

DivenDres 5 D’octubre
La il·luminació de manuscrits en época 
medieval.
Ponent: Judit Verdaguer i Serrat, Llicenciada 
en Història de l’Art i conservadora del Museu 
Episcopal de Vic.

DivenDres 19 D’octubre
Numismàtica medieval.
Ponent: Miquel Crusafont i Sabater, Doctor 
en Història i president de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics.

DivenDres 26 D’octubre
El Teixit i la seva tecnologia medieval.
Ponent: Rosa M. Martín i Ros, Historiadora de 
l’Art, especialista en Tèxtils i Indumentària
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 28 D’octubre
Sortida matinal al MNAC de Barcelona
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 Museu Nacional d’Art de 
Catalunya – MNAC -
Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa:

Socis a partir del dilluns 
1 d’octubre de 2018 i no 
socis a partir del dijous 4 
d’octubre de 2018.
Data máxima d’inscripció 
dissabte 20 d’octubre.
Inscripció mínima per 
realitzar la sortida 20 
persones.


