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Col·labora 

DL L. 673-2016- Disseny portada:  Karen Stöber & Dani Leiva 

 
   Lloc, inscripció i informació: 

Monestir de les Avellanes  

Ctra. C-12, km. 181 de Balaguer a Àger 

25612 Os de Balaguer (La Noguera - Lleida) 

www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia 

a/e: avellanes@maristes.org  
Tel. 973 43 80 06 

Seu de la Universitat d’Estiu de la UdL 2016 
 
   Tarifes d’inscripció i allotjament 
 
     Inscripció (matrícula): 20 € (curs reconegut amb diploma) 
  
     Allotjament (Hostatgeria del Monestir ***) 

Allotjament i esmorzar (preu per dia):  

Una persona: 47 € 

Dues persones: 70 € 
 
     Menús (Restaurant El Claustre) 

                 Dinar menú especial Jornades: 12,50 €  
                 (persona i menú) 

    Sopar Medieval (27 juny) 18 €  
    Reserves Sopar Medieval: 973 43 80 06 

 
     Tarifes Especials Estudiants (Preus per persona i dia) 

Allotjament amb Mitja Pensió: 45 €  
(Esmorzar i Sopar)  
Dinar: 10 € (per estudiant i menú) 
 
L’estudiant que s’allotgi al monestir tindrà la inscripció  

gratuïta al curs (gentilesa de la Fundació Champagnat) 

 
Els preus inclouen l’IVA. La taxa turística és a part  
(0,50 € persona i dia).  
    Per a participar al Sopar Medieval no cal estar inscrit  
    a les VII Jornades d’Història. El concert és gratuït,  
    hi pot participar tothom i forma part del  
    IV Cicle de Concerts “Música & Patrimoni”  
    d’Os de Balaguer i el Monestir de les Avellanes.  
 
 

VII 
Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 

Història de l’Església i la religiositat 

Cultura i coneixement          

als monestirs medievals 

27 i 28 de juny de 2016 
Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer) 



 Cultura i coneixement als          
monestirs medievals 

 
Els monestirs medievals a Europa eren molt més que 
cases d'espiritualitat i clausura religiosa. De fet, eren 
llocs d'innovació, de cultura i de coneixement en 
molts àmbits a més a més de la religió, com ara l'art, 
la música, la medicina, o les ciències. Els propis edifi-
cis monàstics representen importants aspectes d'in-
novació constructiva i la litúrgia i el cant desenvolu-
pats per les comunitats religioses són importants 
referents de la tradició musical medieval. Als scripto-
ria monàstics van ser produïts i copiats, i il·luminats, 
tot tipus de textos, religiosos i profans, literaris i for-
mals, tant en llatí com en llengües vernacles, inclosos 
tractats científics i filosòfics. I als jardins monàstics es 
cultivaven herbes i altres plantes que formaven les 
bases de cures mèdiques i de begudes alcohòliques 
desenvolupades pels membres de les comunitats 
religioses. A més a més, els monestirs medievals van 
ser els més importants centres d’educació en l’àmbit 
cristià, fins a l’aparició de les universitats (on monjos 
i mendicants també hi foren directament involu-
crats). 
Això sí, s’havia de consolidar el desenvolupament 
d’innovacions científiques i culturals amb la ideologia 
i els marcs morals de l’Església medieval, fet que po-
dia comportar alguns conflictes. Però malgrat això, 
els grans monestirs medievals van ser importants 
centres de producció i innovació cultural, de           
l'educació i de coneixement.  
Aquestes jornades se centren a analitzar les diverses 
fites intel·lectuals, ideològiques, culturals i científi-
ques dels monestirs medievals i dels seus monjos i 
monges. 
 
Com a les anteriors edicions d'aquestes jornades, les 
conferències i els debats estaran complementats per 
una visita guiada a un indret relacionat amb el tema 
de les actuals jornades, un sopar medieval que tindrà 
com a temàtica les innovacions culinàries a l'edat 
mitjana, i un espectacle i concert. Aquestes activitats 
pretenen aproximar a un públic més ampli la història 
de l’Església i la religiositat, un tema que segueix 
sent rellevant i actual.  
 

Dra. Karen Stöber                                                                
Directora de les Jornades 

 
Dimarts, 28 de juny de 2016 

 
9:30  Visita guiada Monestirs, influència i 
transformació del territori. Vilanova de la 
Sal i les salines a càrrec del Dr. Jesús Corsà 
(Universitat de Lleida)* 

16:00 Dra. Georgina Rabassó (Universitat de 
Barcelona) Cosmologia i medicina en el Liber 
divinorum operum d’Hildegarda de Bingen 

 
Debat 

 
17:00 Dr. Hugo Basualdo (Universidad        
Nacional de San Juan, Argentina) Sabiduría y        
espacio religioso. San Isidoro de Sevilla 

Debat / Descans (Pausa Cafè) 

18:00 Dr. Alberto Velasco (Museu de Lleida: 
Diocesà i Comarcal) Cultura i coneixement al 
Monestir de les Avellanes: el canonge Jaume 
Pasqual i l’Escola Històrica de les Avellanes 

Debat 
19:00 Dra. Karen Stöber Directora científica 
de les Jornades (Universitat de Lleida)         
Conclusions i avaluació de les VII Jornades 
d’Història. 

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

Programa 
 

Dilluns, 27 de juny de 2016 
 
9:00 Acte inaugural de les VII Jornades 

9:30  Dr. Joan Busqueta (Universitat de Lleida) 
La presència del Cister i la Cartoixa a la Lleida 
de l’Estudi General. 

Debat 

10:30 Dra. María Cristina Lucero (Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina) La educación en la 
Orden de los Predicadores. 

Debat/Descans (Pausa Cafè) 

12:00  Dra. Isabel Beceiro Pita (CCHS, CSIC, 
Madrid) Leer, escribir y traducir en los             
monasterios jerónimos de fines de la Edad  
Media: Guadalupe, Sisla y El Prado  

Debat/Descans (Dinar) 

16:00 Dra. Therese Martin (CCHS, CSIC,       
Madrid). Seda, plata, oro y marfil: un tesoro      
medieval y los mecenas de San Isidoro de    
León (ss. XI-XII) 

Debat 

17:00  Dra. Tess Knighton (Institució Milà i 
Fontanals, CSIC, Barcelona) La vida musical de 
un monasterio: el caso de San Jerónimo de la 
Murtra, (ss. XIV-XVI) 

Debat/Descans (Pausa Cafè) 

19:00 Dr. Ramon Solé (CRBMC, Barcelona)    
Visita guiada per explicar la restauració del 
claustre romànic del Monestir de les         
Avellanes 

 

Dilluns, 27 de juny de 2016 
 

A les 20:30 h.   V Sopar Medieval  
“Tradició i innovació als fogons monacals”    

Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament) 

Direcció gastronòmica: xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre) 

Durant el sopar 

Més enllà de l’alquímia, amb Dra. Àngels Leiva Presa  
(Universitat de Vic) 

             
A les 22:00 h. (aprox.)    

V Concert de música amb Quartana i més 


