Sessió 1

Sessió 2

Divendres 20 i dissabte 21 d’octubre de 2017
Erill la Vall. Vall de Boí

Divendres,15 de desembre de 2017
Basílica de Santa Maria de Mataró

Programa

Programa

Divendres, 20 d’octubre de 2017
11.00_12.15 h.

Iconografia. Dr. Marc Sureda, conservador del Museu

9.45_10.00 h.

Benvinguda i presentació.

Episcopal de Vic.

10.00_11.15 h.

Història de l’Església II. Dr. Marc Sureda, conservador

12.15_13.30 h.

La pintura mural romànica catalana.

13.30_15.30 h.

Dinar (lliure).

15.30_18.00 h.

Visita a les esglésies romàniques de la Vall de Boí.

11.15_11.45 h.

Pausa.

Sra. Cristina Castellà, tècnica del Centre de Romànic

11.45_13.00 h.

Congregacions i confraries: la confraria dels Dolors.

de la Vall de Boí.

13.00_15.00 h.

Dinar (lliure).

15.00_18.00 h.

Viladomat i la capella dels Dolors. Dr. Francesc 		

Dissabte, 21 d’octubre de 2017
10.00_13.00 h.

del Museu Episcopal de Vic.

Visita a les esglésies romàniques de la Vall de Boí.
Sra. Cristina Castellà, tècnica del Centre de Romànic
de la Vall de Boí.

Miralpeix, professor de la Universitat de Girona.

Sessió 3

Sessió 4

Divendres, 26 de gener de 2018
Abadia de Montserrat

Divendres, 2 de març de 2018
Monestir de Sant Joan de les Abadesses

Programa

Programa

7.30 h.

Laudes (opcional).

9.45_10.00 h.

Benvinguda i presentació.

9.45_10.00 h.

Benvinguda i presentació.

10.00_11.15 h.

Clergat i jerarquia. Dr. Marc Sureda, conservador del

10.00_11.15 h.

Visitar una església. Dr. Marc Sureda, conservador del

Museu Episcopal de Vic.

Museu Episcopal de Vic.

11.15_11.45 h.

Pausa.

11.15_11.45 h.

Pausa.

11.45_13.00 h.

El Santíssim Misteri i les diferents representacions de

11.45_13.00 h.

Els santuaris de Catalunya. Dra. Maria Garganté,

Crist. Dr. Joan Torra, professor a la Facultat de Teologia

professora de la UAB i de la Facultat Antoni Gaudí.

de Catalunya, a l’Institut Superior de Litúrgia de 		

13.00_15.00 h.

Dinar (lliure).

Barcelona, i als Instituts de Ciències Religioses de Vic i

15.00_16.15 h.

L’ofici diví i el monaquisme a Catalunya.

de Barcelona.

16.15_18.00 h.

Visita al monestir.

13.00_15.00 h.

Dinar (lliure).

18.45 h.

Vespres (opcional).

15.00_18.00 h.

Visita al monestir-museu. Dra. Marta Crispi. Professora
de la Universitat Internacional de Catalunya.

Condicions i inscripcions
Preu i formalització de la inscripció
• Els alumnes es podran inscriure al curs complet (4 sessions) o a
sessions soltes.
• Les sol·licituds s’atendran segons l’ordre de recepció. El període
d’inscripció pel curs complet anirà del 04/09/2017 al 15/10/2017
(ambdós inclosos).
• Les inscripcions per a sessions soltes es tancaran 7 dies abans
de la data de la sessió.
• Les places són limitades.

• El preu del curs complet és de 130,00E.
• Per a tots aquells alumnes que ja tinguin el diploma de Catalonia
Sacra, el preu del curs serà de 100,00E.
• Els alumnes que es vulguin inscriure a sessions soltes, hauran
de pagar 50,00E per sessió.
• Catalonia Sacra es reserva el dret de modificar qualsevol de
les activitats programades, previ avís, o a anul·lar-les en cas de
força major.

• Perquè la inscripció sigui vàlida, cal realitzar el procés d’inscripció
a través de la web de Catalonia Sacra abans del dia 15/10/2016 i
fer l’ingrés del cost del curs de formació al número de compte:
ES83 0081 0056 94 0001764982 (Banc Sabadell) abans de
la mateixa data especificant el nom que figura en el formulari
d’inscripció.

Per més informació: formacio@cataloniasacra.cat

