Quatre sessions itinerants de
formació per a comprendre i saber
explicar la naturalesa del patrimoni
cultural de l’Església

El patrimoni creat en el marc de l’Església no és una resta
del passat com podria ser qualsevol altra. És el testimoni
–la majoria de vegades ben viu– d’una manera de veure la
persona, la comunitat, i el sentiment de transcendència
dels cristians que al llarg dels segles han viscut a
Catalunya.
Per comprendre aquest patrimoni calen una sèrie
de coneixements específics, més enllà de les dades
històriques o tècniques despullades, no sempre coneguts:
per aquest motiu, hem creat el projecte de Formació
Catalonia Sacra.
La formació s’adreça a totes les persones interessades
en conèixer les raons i les característiques del patrimoni
cultural de l’Església, particularment a les vinculades al
guiatge turístic i a la gestió patrimonial. Cada jornada,
desenvolupada en un equipament patrimonial important,
acull conferències impartides per experts sobre litúrgia, art
d’església, iconografia o guiatge, entre d’altres, a més de
visites guiades al monument on es realitza la formació.
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abril
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Església Prioral de Sant
Pere Apòstol de Reus
Professors: Joan Rosàs i Andreu Muñoz
Visita: Jaume Massó

Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes de
Barcelona
Professors: Marc Sureda i Josep Bracons
Visita: Anna Castellanos
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21
maig
2021

Església de Santa Maria de
Barberà -La RomànicaProfessors: Marc Sureda i Montserrat Pagès
Visita: Montserrat Pagès

21
juny
2021

Església de Sant Bartomeu
i Santa Tecla de Sitges
Professors: Joan Rosàs i Xavier Solà
Visita: Maria Garganté
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Església Prioral de
Sant Pere Apòstol de
Reus
10.00_11.30 h
Ponència

“Orfebreria i instruments litúrgics”
Prof. Joan Rosas

12.00_13.30 h
Ponència

“Simbologia cristiana”
Prof. Andreu Muñoz

15.30_17.00 h
Visita

“Església Prioral de Sant Pere 			
Apòstol de Reus”
Prof. Jaume Massó
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Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes de
Barcelona
10.00_11.30 h
Ponència

“Història de l’Església (1)”
Prof. Marc Sureda

12.00_13.30 h
Ponència

“El monestir en àmbit urbà “
Prof. Josep Bracons

15.30_17.00 h
Visita

“El món monacal femení”
Prof. Anna Castellanos
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Església de Santa Maria
de Barberà -La Romànica10.15_11.30 h
Ponència

“Iconografia cristiana”
Prof. Marc Sureda

12.00_13.30 h
Ponència

“La pintura mural catalana”
Prof. Montserrat Pagès

15.30_17.00 h
Visita

“Les pintures murals romàniques de
Santa Maria de Barberà”
Prof. Montserrat Pagès
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Església de
Sant Bartomeu i
Santa Tecla de Sitges
10.00_10.15 h

Presentació del curs

10.15_11.30 h
Ponència

“Usuaris del barroc: obreries,
confraries i festivitats”
Prof. Joan Rosàs

12.00_13.30 h
Ponència

“El mobiliari barroc”
Prof. Xavier Solà

15.30_17.00 h
Visita

“Els conjunts barrocs de Sant 			
Bartomeu i Santa Tecla de Sitges”
Prof. Maria Garganté

INSCRIPCIÓ AL CURS:
www.cataloniasacra.cat/formacio
Les sessions són presencials.
La realització de cada sessió queda supeditada a
l’evolució de la situació sanitària. Si cal anul·lar-la,
s’avisarà prèviament als inscrits per mitjà de correu
electrònic i es retornarà el cost de la matrícula.
Cal inscriure’s a la pàgina web de formació de
Catalonia Sacra
El preu de la inscripció per a cada sessió del curs
és de 55 €. Pels integrants de la Xarxa de Catalonia
Sacra és de 35 €.
Places limitades: 20 persones per sessió.
El curs s’impartirà complint les mesures de Covid-19.
És obligatori l’ús de mascareta, mantenir la distància
de seguretat de 2 metres.
Trobareu gel hidroalcohòlic a diferents punts.
Catalonia Sacra es reserva el dret de modificar o
cancel·lar el programa del curs per causes de força
major.

MÉS INFORMACIÓ:
www.cataloniasacra.cat/formacio
formacio@cataloniasacra.cat
Organitza:		

Col·labora:

