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MEDIEVAL



Benvinguts a la 33ª edició del 
Curs de Cultura Medieval. 

Com molts segurament ja sa-
breu, aquest curs l’organitza 
Amics de l’Art Romànic del 
Bages, amb l’objectiu de no 

deixar d’aprofundir en els nostres coneixements so-
bre el món medieval. L’Edat Mitjana és molt més que 
l’estudi de les esglésies romàniques i gòtiques, així 
com les construccions civils, les pintures i les escul-
tures; és també, estudiar la manera de viure, de pen-
sar, d’inventar, etc, i en l’edició d’enguany, la manera 
de comunicar-se.

Per tal d’arribar a aquest alt nivell de coneixement, 
disposem dels millors especialistes en cadascun dels 
temes que proposem en aquest curs, i gràcies als 
quals se’ns obriran els ulls a una visió molt més àm-
plia de l’època medieval, i a partir d’aquí, necessitat 
de saber-ne més. Cada any, -això molts ja ho sabeu- , 
tractem una vessant diferent de la història medieval i 
ens sentim molt satisfets de contribuir a la difusió del 
coneixent profund de la ja esmentada època històri-
ca a la nostra ciutat.

El format del curs consistirà en tres classes teòriques 
o conferències com se sol dir habitualment, a més 
d’una sortida que, en aquest cas, vindria a ser la clas-
se pràctica. Les dates, horaris i demés informació, ho 
podeu consultar en aquest mateix díptic que teniu a 
les vostres mans. 

Amics de l’Art Romànic del Bages volem donar les 
gràcies als ajuntaments de Manresa i Torà per totes 
les facilitats donades, sense oblidar, però, a tots els 
participants en el curs; per una banda els experts que 
compartiran els coneixements amb nosaltres, i per 
altra banda, al públic assistent i la seva participació.

Us hi esperem!

Divendres 4 d’octubre, 20.00 h
Vies de comunicació: paisatge a l’edat mitjana a 
Catalunya
Jordi Bolòs, Catedràtic d’història medieval de la Universitat de 
Lleida

Divendres 18 d’octubre, 20.00 h
Avís d’atac! Comunicació sonora entre torres i 
castells
Laura de Castellet, Llicenciada en Belles Arts i doctorand d’his-
tòria medieval. Tesis sobre el paisatge sonor i arqueologia del so

Divendres 25 d’octubre,  20.00 h
Les campanes a l’edat mitjana: comunicació, 
organologia i característiques
Daniel Vilarrubias, Director de l’arxiu comarcal del Pla 
d’Urgell, membre del grup de recerca campanològica de 
Barcelona

Dissabte 26 d’octubre
Visita a la Torre Vallferosa i al Priorat de Santa 
Maria de Castellfollit de Riubregós
Sortida: 9.30 h a la parada d’autobús de la 
rotonda de la Ctra. Vic amb Avda. Dolors
Matí: Visita a la Torre Vallferosa i experiència 
de comunicació entre torres
Dinar: Restaurant Hostal Jaumet, Torà
Tarda: Visita al Priorat de Santa Maria de 
Castellfollit de Riubregós, amb possibilitat de 
visitar el castell i les torres del poble
Preu: 35 € socis, 40 € no socis

Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa. 
Data màxima d’inscripció, dissabte 19 
d’octubre. 
Sortida amb cotxes particulars. Preguem que 
informin la disponibilitat de vehicle i escollir el 
dinar en el moment de la inscripció. 
Màxim 30 places.


