Lloc:

Direcció:

Monestir de les Avellanes
Ctra. C-12, Km. 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de Balaguer (La Noguera - Lleida)
www.monestirdelesavellanes.com
a/e: avellanes@maristes.org

Seu de la Universitat d’Estiu de la UdL 2022
Curs de l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat de Lleida

Preu d’inscripció: 20 € curs reconegut amb diploma
Inscripció al curs:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”
Universitat de Lleida
a/e: medieval@historia.udl.cat

Allotjament i menús (Hostatgeria del Monestir ***)

Karen Stöber
Flocel Sabaté

Coordinació:
Antoni Salat
Robert Porta
Glòria Esteve

Secretaria tècnica:
Gemma Carnisé

Més informació:
Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
Tel. 973 43 80 06
amicsmonestir@maristes.cat
http://www.monestirdelesavellanes.com/ca/jornades-dhistoria
Universitat de Lleida
Tel. 973 70 31 52
medieval@historia.udl.cat
www.medieval.udl.cat

Organitza

Allotjament i esmorzar (preu per dia):
Una persona: 51 €
Dues persones: 94 €

Àpats (Restaurant El Claustre)

Col·labora

Dinar Menú especial Jornades: 16 €
(persona i menú)
Sopar Medieval (7 de juliol): 24 €
Tarifes especials per a estudiants (preu persona i dia)
Allotjament amb Mitja Pensió: 45 €
(allotjament, esmorzar i sopar)

Els preus inclouen l’IVA. La taxa turística és a part
(0,66 € per persona i dia). Per a les inscripcions al sopar medieval
contacteu amb el monestir.

Reserves d’allotjament i àpats a:

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

DL L. 405-2022- Disseny portada: Dani Leiva

Inscripció gratuïta per a estudiants menors 25 anys

MONESTIR DE LES AVELLANES
(OS DE BALAGUER)

7 i 8 DE JULIOL DE 2022

El monacat, més enllà:
expansió i missió, s. XII-XVI
Aquesta onzena edició de les Jornades d’Història del
Monestir de les Avellanes se centrarà en diferents tipus
d’expansió monàstica des de l’edat mitjana fins a la
modernitat. L’extensió dels ordes religiosos, primer al
món cristià i llavors més enllà d’Europa, significava molt
més que una expansió religiosa. Tenia, a més a més, un
impacte en els àmbits culturals, econòmics, o
intel·lectuals. La presència de grups d’homes i dones
religiosos era present en tot tipus de contactes,
interaccions i intercanvis entre pobles a nivell
internacional i interètnic.
A través de deu conferències oferim una mirada
internacional i multidisciplinària a un tema complex i
polifacètic. Per una banda s’analitzarà l’expansió del
monacat al segle XII i endavant, en concret, de monges i
monjos del Cister i canonges regulars de Sant Agustí i
premonstratesos. Per altra banda s’investigarà
l’expansió cristiana més enllà d’Europa, cap al Nou Món,
amb especial focus en els mendicants i els jesuïtes i el
seu paper en els esforços de conversió de la població
nativa a partir de finals del s. XV. En aquest context es
tractarà també del tema de les missions i les estratègies
dels missioners, tant a la Península Ibèrica com a la resta
d’Europa i al Nou Món.

Programa

Programa

Divendres, 8 de juliol de 2022

Dijous, 7 de juliol de 2022
9:00 h. Acte inaugural de les XI Jornades
9:30 h. Albert Cassanyes Roig (Universitat de
les Illes Balears) L’expansió del Cister a l’època
medieval
Debat

10:30 h. Susana Guijarro González
(Universidad de Cantabria) El siglo XII y la
expansión de los canónigos regulares en los
reinos hispanos.
Debat/Descans (Pausa Cafè)

12:00 h. Verónica Carla Abenza Soria (CSIC
Madrid) Et ego dimitto: dones i promoció
artística als monestirs femenins del nord-est
peninsular (segles XI-XII)
Debat/Descans (Dinar)

16:00 h. Simone Sari Buosi (Universitat de
Barcelona) Ramon Llull i la missió al segle XIII
Debat

17:00 h. Ignasi Fernández Terricabras
(Universitat Autònoma de Barcelona) La
companyia de Jesús. Un nou model d’orde
religiós al segle XVI

9:30 h. Visita guiada: Jordi Estiarte (Alcalde
de Bellpuig) Sant Bartomeu de Bellpuig i el
mausoleu de Ramon Folch de Cardona: un
monestir nascut en un món en transformació
•

Servei d’autocar gratuït per a tots els inscrits

Retorn al Monestir/Dinar

16:00 h. Josep Ignasi Saranyana (Universitat
de Navarra) L’Església trasplantada a Amèrica.
Un debat historiogràfic
Debat

17:00 h. Joan Pau Rubiés (ICREA &
Universitat Pompeu Fabra) Les missions de
l’època moderna i el saber etnogràfic
Debat / Descans (Pausa Cafè)

18:00 h. Luis Manuel Pérez Zambrano
(Bisbat de Lleida) Los franciscanos y las Indias
Occidentales: el caso de su acción en la
“Tierra Firme en el Mar Océano”
Debat

19:00 h. Karen Stöber, directora científica XI
Jornades (Universitat de Lleida) Conclusions
Fi de la segona sessió i clausura de les XI Jornades

Dijous, 7 de juliol de 2022

Debat/Descans (Pausa Cafè)

Com ja és tradició, a més a més de les conferències i
debats, en aquestes Jornades hi hauran diverses
activitats relacionades amb el tema. Enguany la visita
guiada ens portarà al Monestir de Sant Bartomeu a
Bellpuig d’Urgell i com cada any se celebrarà el nostre
popular Sopar Medieval al claustre del monestir on
aquesta vegada viatjarem als orígens de la gastronomia
de l’illa de Madeira, seguit del tradicional concert.

Dra. Karen Stöber
Directora de les Jornades

18:00 h. María Gembero-Ustárroz (IMF-CSIC,
Barcelona) La música en el contexto de las
misiones al Nuevo Mundo
Debat

19:00 h. Xavier Mora Giné (Universitat
Autònoma de Barcelona) Redescobrint el
Monestir de Santa Maria de Vallverd, en el
850è aniversari de la seva fundació
Fi de la primera sessió

IX Sopar Medieval
Més enllà de les taules medievals

A les 20:30 h.

L’expansió culinària a finals de l’edat mitjana en la gastronomia de
Madeira (Portugal)
Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)
Direcció gastronòmica: xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre)

A les 22:00 h. (aprox.)

Concert “O meu destino, destino meu” amb

Carolina Blàvia

