




 Creences a l’època medieval:  

ortodòxia i heretgia 
 

“Ortodòxia i heretgia”: dos conceptes inextricable-
ment connectats dins de la història de l’església cris-

tiana. La paraula “heretgia”, del grec “elecció, tria, 
opció”, aquí fa referència a les creences alternatives a 

la religió oficial, en aquest cas, el cristianisme. Des de 

l’acceptació del cristianisme per l’emperador Cons-
tantí l’any 313, quan la jove religió esdevingué unida 

i “ortodoxa”, les autoritats eclesiàstiques s’oposaren i 
perseguiren a les desviacions “herètiques” que ame-

naçaven aquesta unitat .  

Aquestes Jornades pretenen desenvolupar una apro-

ximació interdisciplinària a un tema que des de fa 

segles ha ocupat l’interès tant d’historiadors com de 
l’imaginari popular. Diversos especialistes ens pre-

sentaran algunes de les alternatives populars a l’es-
glésia cristiana medieval oficial, entre ells els càtars. 

També s’explicarà la resposta de les autoritats eclesi-

àstiques i les eines aplicades per l’Església per com-

batre la heretgia: la inquisició, les reformes eclesiàsti-

ques iniciades per la Cúria a Roma, els ordes militars. 
Finalment s’explicaran altres creences i moviments 

populars no autoritzats, esporàdics i poc definits com 
és el cas de les bruixes i la bruixeria. 

Com cada any les conferències i els debats es com-

plementaran amb la visita guiada temàtica, el sopar 
medieval i el concert nocturn al claustre. 

 

Dra. Karen Stöber                                                             

Directora de les Jornades 

Programa 
 

Dilluns, 29 de juny de 2015 
 

9:00  Acte inaugural de les VI Jornades 

9:30  Dr. Josep Maria Ruiz Simón 
(Universitat de Girona) Les raons de la into-
lerància 

Debat 

10:30  Dra. Rosa Alcoy (Universitat de Bar-
celona) El desig del cel: representacions 
amb fons epifànic i algunes heterodòxies 
figuratives dels segles XIII-XV 
 

Debat/Descans (Pausa-Cafè) 

12:00 Dr. Pau Castell Granados (Universitat 
de Barcelona) “Mulierculae huius sectae”. 
El vessant herètic del crim de bruixeria a 
Catalunya. 

Debat/Descans (Dinar) 

16:00 Carles Gascón Chopo (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia) El cata-
risme català i les seves bases socials.  

Debat 

17:00 Dra. Pilar Jiménez (Université de 
Toulouse - Jean Jaurès) Orígenes y funda-
mentos espirituales de la doctrina cátara.  

Debat/Descans (Pausa-Cafè) 

19:00 Visita guiada al Monestir de les  
Avellanes (activitat opcional) 

 

Programa 
 
Dimarts, 30 de juny de 2015 
 
9:30  Conèixer el patrimoni cultural i religiós 
de la Noguera. Visita guiada “La petja  de 
l’ortodòxia i l’heretgia a Àger” a càrrec de 
Cristina Masvidal (Fundació Arnau Mir de 
Tost)* 

 
16:00 Dra. Julia Pavón Benito (Universidad 
de Navarra) Ortodoxia y herejía en las orde-
nes militares 

Debat 

17:00  Dr. Antoni Pladevall i Font (Institut 
d’Estudis Catalans) El papat del segle X al 
XIII, una visió ràpida d’una reforma del pa-
pat i de l’Església.  

Debat 

18:00 Dra. Karen Stöber. Directora científica 
de les Jornades (Universitat de Lleida) Con-
clusions i avaluació de les VI Jornades 
d’Història. 

 

*Hi haurà servei d’autocar gratuït per a tots els inscrits a les Jornades 

Dilluns, 29 de juny de 2015 
 

A les 20:30 h.                                                                              

IV Sopar Medieval al claustre del monestir          

“Cuinar entre el cel i la terra”    
Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament) 

Direcció gastronòmica: xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre) 
             

A les 22:00 (aprox.)    

IV Concert de música al claustre amb 
Krregades de romanços 



30 juny 2015 

VISITA GUIADA 

(09:30 h.) 

 

“La petja ortodoxa i 

heretge a Àger” 

 

Visita a la col·legiata de Sant 

Pere i 

Recorregut pels carrers 

medievals de la vila d’Àger 

(transport gratuït per als inscrits  

a les VI Jornades) 

 

 

A càrrec de: 

Cristina Masvidal  

(Fundació Arnau Mir de Tost) 

 

 

 

II SOPAR MONÀSTIC MEDIEVAL 

ACTIVITATS VI JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 

29 i 30 de juny de 2015 

29 juny 2015 

IV SOPAR MEDIEVAL 

(20:30 h.) 

 

“Cuinar entre el cel i la 

terra” 

 

Menú 

Porrada 

Moltó en ast amb salsa 

salvatgina 

Peres confegides en vins 

Clarea (beguda) 

Pa blanc i pa de cereals 

pobres 

 

Preu: 14,80 € 
Al claustre del monestir 

 

 

 

 

29 juny 2015 

 

IV CONCERT NOCTURN  

AL CLAUSTRE 

 

Krregades de romanços 

 

amb el  concert 

 

Cançons rellogades 

 

Després del sopar medieval 

(22:00 aprox.) 

 

Entrada gratuïta 









ALLOTJAMENT I ESMORZAR (preu per dia) 

 Una persona 47,20 € 

 Dues persones 71,68 € 

 Estudiants: 40 € (mitja pensió)  

ACTIVITATS  

 IV Sopar Medieval: 14,80 €  

 Concert nocturn al claustre (inclòs) 

 Visita guiada a Àger (inclou transport) i visita al monestir 

 Conferències i debats: 20 € (amb diploma per la UdL) 

RESERVES AL 973 43 80 06 / avellanes@maristes.org 

www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia  

OFERTA D’ALLOTJAMENT VI JORNADES D’HISTÒRIA 

MONESTIR DE LES AVELLANES, 29 i 30 de juny de 2015 


