
Les Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 
arriben a la 5a edició. Any rere any hem anat consoli-
dant el projecte de creació d’un curs internacional i 
interdisciplinari sobre la Història de l’Església i la 
religiositat. En aquesta edició aprofundirem en l’estu-
di de la convivència religiosa entre jueus, cristians i 
musulmans a l’edat mitjana. Com sempre la seu de les 
Jornades és el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes.

En aquesta trobada científica es proposa considerar 
un ampli ventall d’aspectes de la coexistència entre 
diferents religions i cultures a l’època medieval una 
coexistència que s’estenia des de la convivència 
pacífica fins a la guerra. La presència simultània de 
tres grans religions monoteistes a Europa a l’edat 
mitjana s’havia de consolidar no només en l’àmbit 
religiós, sinó també en la vida social, política i cultural 
de la època.
Les conferències d’aquestes Jornades d´Història 
tracten de punts de contactes i actituds entre les tres 
grans religions - el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam - 
tant en la vida diària de la gent, com en els sermons 
de la època, en l’art, i en la literatura. Les conferències 
estaran presentades per alguns dels més destacats 
expertes del tema.
Essent un tema de gran rellevància actual, conclou-
rem les jornades amb unes reflexions sobre el mateix 
assumpte en la actualitat.

Dra. Karen Stöber 
Directora de les Jornades

Programa

9:00 Acte inaugural de les V Jornades

9:30 Dra. Dolors Bramon (Universitat de Barcelo-
na) Jueus, cristians i musulmans a la Corona catala-
noaragonesa: tres maneres d’entendre Déu, tres socie-
tats en litigi.

Debat

10:30 Dr. Ferran Garcia-Oliver (Universitat de 
València) Moros, jueus i cristians: les complicitats 
indefugibles.

Debat/Descans (Pausa - Cafè)

12:00 Dra. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu 
Fabra) Espiritualidad corporal y Piedad afectiva. Estra-
tegias de poder en los sermones nazaríes y benimeri-
nes (s. XIV y XV).

Debat/ Descans (Dinar)

16:00 Dr. Xavier Renedo Puig (Universitat de 
Girona) Jaume I, el Llibre dels fets i l’Islam. 

Debat

17:00 Marco Pedretti (Universitat de Girona) Barce-
lona 1263, les raons d’una disputa entre cristians i 
jueus: propostes per a una interpretació. 

Debat/Descans (Pausa - Cafè)

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

09:30 Conèixer el patrimoni cultural i religiós de la 
Noguera. Visita guiada “Balaguer, ciutat de les tres 
cultures” a càrrec de Carme Alòs (Museu de la Nogue-
ra)

• Visita a la ciutat de Balaguer i Visita al Museu de la 
Noguera*

16:00 Dra. Rosa Alcoy (Universitat de Barcelona) 
Judes i els sacerdots: imatges i símbols del món jueu en 
l’art del període gòtic. 

Debat

17:00 Taula Rodona: del passat al present, la convivèn-
cia religiosa a la Catalunya del segle XXI. Amb:

• Moderador: Òscar Castro (Universitat Autònoma de 
Barcelona)
• P. Jesús Sans, ocd (President Associació UNESCO 
Lleida)
• Sra. Maria Rosa Ball Papiol (Regidora de Drets Civils, 
Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida)
• Dr. Francesc Torradeflot (Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós)
• Sra. Francesca Agustí (Delegada Ecumenisme 
i Diàleg Interreligiós Diòcesi de Lleida)

Debat, conclusions i avaluació del curs.

Dilluns, 30 de juny de 2014

Dimarts, 1 de juliol de 2014

Dilluns, 30 de juny de 2014

• Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)
• Direcció gastronòmica: Xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre)

III Sopar medieval al claustre del Monestir

“La taula de les tres cultures”

A les 20:30 h

III Concert de música al claustre en acabar el sopar 
(22:00 aprox.) amb
• Joglaresses (música medieval)

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

Amb la representació de danses orientals a càrrec del
• Ballet Al Baladi, dirigit per Tati Alves. 

Mons religiosos 
a l’edat mitjana: 
jueus,
cristians,
musulmans



Lloc
Monestir de les Avellanes
Ctra. C-12, Qm. 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de  Balaguer (Noguera, Lleida)
Tel. 973 43 80 06
Web: www.monestirdelesavellanes.com
A/e: avellanes@maristes.cat 

Preu inscripció:  20 € 
Curs reconegut amb diploma

Inscripció:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, 
Poder i Cultura”. 
Universitat de Lleida (espai 1.02, edifici Rectorat)
Tel. 973 70 31 52
Web: www.medieval.udl.cat
A/e: medieval@historia.udl.cat 

Direcció

Karen Stöber
Janet Burton
Flocel Sabaté

Coordinació 

Jaume Parés
Ramon Benseny

Robert Porta

Secretaria

Gemma Carnisé

Allotjament 
(Hostatgeria del Monestir ***)

Allotjament i esmorzar (preu per dia):
Una persona: 47,20 €
Dues persones: 71,68 € 
Estudiants (mitja pensió): 40 €

*Els preus inclouen l’iva, taxa turística a part 0,50 € persona i dia. Per 
a inscripcions al sopar monàstic contacteu amb el Monestir.

El restaurant “El Claustre” del Monestir de les Avellanes 
oferirà un menú especial per als inscrits a les V Jornades (30 
juny i 1 de juliol). Informació: avellanes@maristes.org 

Més informació a: 
Tel. 973 43 80 06 (Monestir de les Avellanes)
Tel. 973 70 31 52 (Universitat de Lleida)
A/e: amicsmonestir@maristes.cat 
Web: www.monestirdelesavellanes.com   
Web: www.medieval.udl.cat

Organitza

Del 30 de juny a l’1 de juliol de 2014
Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer)

Mons religiosos 
a l’edat mitjana: 
jueus,
cristians,
musulmans

Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 
Història de l’Església i la religiositatV

Més informació:
Amics Monestir de les Avellanes

Tel. 973 43 80 06
A/e: amicsmonestir@maristes.cat

Web: www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia
 

Universitat de Lleida
Tel. 973 70 31 52

A/e: medieval@historia.udl.cat
Web: www.medieval.udl.cat

Col·labora

Ajuntament 
Os de Balaguer
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