Els orígens de la basílica de Sant Feliu, per Josep
M. Nolla, a Girona

Edició 2020
Girona. Catedrals, esglésies i convents.
Del naixement de l'Església local a l'època moderna
L'Arxiu Municipal de Girona organitza enguany el primer de dos cicles de sis
conferències cadascun que tenen per objectiu explicar quin ha estat l'origen del
patrimoni cultural eclesiàstic a Girona, quins són els contextos diferents dins els
quals s'ha anat configurant aquest patrimoni, com s'ha anat bastint al llarg del
temps, quin ha estat el seu paper dins la societat gironina, i quina ha estat la
peripècia històrica que, per circumstàncies canviants, ha determinat la seva
pervivència en uns casos i en altres la seva desaparició.

Programa
17 de setembre de 2020
Arxius i documents de l’església a Girona en època medieval: apunts per orientar
la recerca
JOAN FERRER. Arxiver
24 de setembre de 2020
Les raons d’una nova catedral. La seu romànica de Girona a la cruïlla de l’any
1000.
MARC SUREDA. Historiador
1 d'octubre de 2020
Els orígens de la basílica de Sant Feliu de Girona
JOSEP MARIA NOLLA. Historiador
8 d'octubre de 2020
Dones als claustres. Monestirs i convents femenins a la Girona medieval
ANNA GIRONELLA. Arxivera
15 d'octubre de 2020
Clergues, monjos i frares a Girona fins al final de l’edat mitjana: una panoràmica
JAUME DE PUIG. Institut d’Estudis Catalans
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22 d'octubre de 2020
Gènesi, pretextos i promoció de la nova catedral gòtica de Girona
PERE FREIXAS. Historiador de l’art

On i quan es fan?
Lloc: Saló de descans del Teatre Municipal. Plaça del Vi, 1.
Dates i horari: Cada dijous, des del 17 de setembre fins al 22 d’octubre de 2020,
de 7 a 8 del vespre.

Cal fer inscripció?
Totes les conferències són d'accés lliure i gratuït, però les places són
limitades. Cal confirmació prèvia a: Arxiu Municipal de Girona. Tel. 972 22 15
45. arxiumunicipal@ajgirona.cat

Mesures de seguretat davant la COVID-19
En cap cas es pot assistir a les conferències si es presenta simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o si es conviu o s'ha estat en contacte estret els
darrers catorze dies amb persones amb símptomes. Tanmateix, s'hauran de
respectar les distancies de seguretat i utilitzar la mascareta en tot moment durant
l'estada a la conferència.
Data de l'esdeveniment:
Dijous, 1. octubre 2020 - 19:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal
Saló de descans del Teatre Municipal
Plaça del Vi, 1
17004
Girona
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