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MEDIEVAL
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novembre 2013 a març 2014



LA GIRONA MEDIEVAL 
Del 29 d’octubre de 2013 al 30 de març de 2014

Més de 700 anys separen la Girona romana (Parva Gerunda) de la ciutat 
del segle XVI. Entremig, subjecte i objecte de canvis i de continuïtats, 
Girona vivia uns segles que han configurat poderosament el seu aspecte 
i la seva imatge actuals. Ciutat de frontera cap al sud o cap al nord, 
enclavament de l’organització eclesiàstica, comtal i reial, centre econòmic, 
fogar de cultura i de cultures: és en molts aspectes que la Girona medieval 
ens mostra la seva identitat, la de ser clau del regne. 

L’espai de la ciutat medieval va ser compartit per dues comunitats diferents, 
la jueva i la cristiana. Les relacions entre elles varen ser estretes, en molts 
casos, productives i enriquidores i, en d’altres, complicades i difícils. La 
comunitat jueva va tenir un espai propi dins l’estructura urbana, el call, 
va enlluernar el món amb la seva cultura i, al final, va fondre’s en l’oblit, 
condemnada primer per la intolerància i més tard pel desconeixement. 
Però gràcies al seu llegat la Girona d’avui és mostra de la riquesa que 
proporciona la diversitat. 

Cap a l’any 1015, en un moment en què la ciutat creixia amb força i 
es dibuixava com un enclavament potent i important, Ermessenda, 
comtessa de Girona, va fundar el Monestir de Sant Daniel, a la vora del 
Galligants. Han passat mil anys d’ençà que les monges benedictines s’hi 
varen instal·lar i avui encara és la seva llar. Són l’únic monestir femení 
de Catalunya que, durant tants anys, ha romàs sempre en el seu lloc 
fundacional. La presència d’aquelles dones que havien decidit consagrar-
se a Déu va marcar el desenvolupament del seu entorn immediat, i va 
contribuir a forjar la ciutat esplèndida que fou la Girona medieval.

www.girona.cat/medieval

Aquesta exposició es troba emplaçada simultàniament en tres espais: el 
Museu d'Història de Girona, el Museu d'Història dels Jueus i el claustre 
del Monestir de Sant Daniel.

El Monestir de Sant Daniel a l'època medieval
Claustre del Monestir de Sant Daniel
Carrer de les Monges, 2. 17007 Girona

Horari: diumenges d'11 a 13 h. Grups: horaris a convenir.
Tancat els diumenges 22 i 29 de desembre de 2013, 5 de gener i 13 i 20 d’abril de 
2014.

Tel. 972 485 380 - hostatgeria@santdaniel.com
www.santdaniel.com

La Girona jueva, ciutat mare d'Israel 
Sala d’exposicions del Museu d’Història dels Jueus
Carrer de la Força, 8. 17004 Girona

Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Tancat els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.

Tel. 972 216 761 - callgirona@ajgirona.cat
www.girona.cat/call

La Girona medieval. La clau del regne
Sala d’exposicions del Museu d’Història de Girona
Placeta de l’Institut Vell, 1. 17004 Girona

Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 17.30 h. 
Diumenges i festius de 10.30 a 13.30 h. 
Tancat els dilluns no festius i els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.

Tel. 972 222 229 - museuhistoria@ajgirona.cat
www.girona.cat/museuhistoria
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Tallers

EL MÓN DELS CAVALLERS 
Dissabte 9 de novembre. 11.30 h
Biblioteca Ernest Lluch
A càrrec d'Arqueonet. Activitat gratuïta per a famílies i infants a partir de 6 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 972 419 488 - s.biblioteques@ajgirona.cat
www.girona.cat/biblioteques

RETAULES MEDIEVALS, ELS CÒMICS DE L’EDAT MITJANA
Dissabte 16 de novembre. 11.30 h
Biblioteca Salvador Allende
A càrrec d'Arqueonet. Activitat gratuïta per a famílies i infants a partir de 8 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Informació i inscripcions: 972 419 488 - s.biblioteques@ajgirona.cat
www.girona.cat/biblioteques

ÈPOCA MEDIEVAL: OFICIS I GREMIS
Sota demanda
Museu d'Història de Girona
A càrrec d’Itinerart. Adreçat a cicle mitjà i superior d’educació primària, educació 
secundària i adults.
Durada 1 hora i 30 minuts. 
Preu: 75 €/grup (70 €/grup per a centres educatius de Girona)
Informació i inscripcions: 972 222 229 - museuhistoria@ajgirona.cat
www.girona.cat/museuhistoria

SOLDATS, ARTESANS, CIVILS I VIDA A LA CIUTAT DE GIRONA EN ÈPOCA 
MEDIEVAL
Divendres 27 de desembre de 2013 i dissabte 4 de gener de 2014. De  10.30 a 12 h
Museu d’Història de Girona
A càrrec de Casus Bellic. Activitat infantil dins dels tallers de Nadal de Gironamuseus.
Preu: 3 €. Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 972 222 229 - museuhistoria@ajgirona.cat
www.girona.cat/museuhistoria

LES FESTES DEL CALENDARI JUEU
Dissabte 28 de desembre de 2013 i dijous 2 de gener de 2014. De 10.30 a 12 h
Museu d'Història dels Jueus
Activitat infantil dins dels tallers de Nadal de Gironamuseus.
Preu: 3 €. Cal inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 972 216 761 - callgirona@ajgirona.cat
www.girona.cat/call

Visites guiades

Visita comentada a les tres seus
LA GIRONA MEDIEVAL
Dissabte 2 de novembre de 2013, 25 de gener i 29 de març de 2014. 11 h
Museu d'Història de Girona, Museu d'Història dels Jueus i Monestir de Sant Daniel
A càrrec de Marc Sureda i Jordi Sagrera (Museu d'Història de Girona), Sílvia Planas 
(Museu d'Història dels Jueus) i Anna Gironella (Monestir de Sant Daniel), responsables 
del comissariat.
Inici: sala d’exposicions del Museu d'Història de Girona.
Durada: 2 hores i mitja. Gratuïta, amb inscripció prèvia. Aforament limitat (25 places).
Informació i inscripcions: 972 222 229 - museuhistoria@ajgirona.cat
www.girona.cat/museuhistoria

Itinerari
EL MERCAT A L’ÈPOCA MEDIEVAL
Diumenge 1 de desembre de 2013 i 2 de febrer de 2014. 11 h
Barri Vell
A càrrec de Jordi Sagrera amb la col·laboració de Casus Bellic.
Inici: sala d’exposicions del Museu d'Història de Girona.
Durada 1 hora i 30 minuts. Gratuïta, amb inscripció prèvia.
Informació  i inscripcions: 972 222 229 - museuhistoria@ajgirona.cat
www.girona.cat/museuhistoria

Recurs educatiu
LA GIRONA MEDIEVAL: CIUTAT DE CULTURES
Del 5 de novembre de 2013 al 28 de març de 2014. De  dimarts a divendres 10.30 a 14 h
Museu d'Història de Girona, Museu d'Història dels Jueus i Monestir de Sant Daniel
Visita didàctica per a cicle mitjà i superior d’educació primària, educació secundària i 
adults. Cal reserva prèvia. Aforament limitat (25 places).

• Opció 1: visita al MHG i MHJ. Durada: 75 minuts. Preu: 70 €/grup
• Opció 2: visita al MHG, MHJ i MSD. Durada: 120 minuts. Preu: 100 € /grup
• Opció 3: només visita MSD. Durada: 45 minuts. Preu: 40 € /grup

Informació i inscripcions: 972 222 229 - museuhistoria@ajgirona.cat
www.girona.cat/museuhistoria
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Conferències

CICLE DE CONFERÈNCIES «LA GIRONA MEDIEVAL»

Escola Municipal d’Humanitats
Girona, entre al-Àndalus i l'Imperi (segles VIII-IX)
Dimecres 6 de novembre de 2013. 19 h
Ramon Martí (Universitat Autònoma de Barcelona)

Arquitectura i empresa a l'edat mitjana: Girona, ciutat constructora
Dimecres 13 de novembre de 2013. 19 h
Sandrine Victor (Centre Universitaire Jean-François Champollion d'Albi)

La ciutat de Girona, un centre de l'art medieval català
Dimecres 27 de novembre de 2013. 19 h
Francesca Español (Universitat de Barcelona – Amics de l'Art Romànic)

Teòlegs, escriptors i poetes a la Girona medieval
Dimecres 4 de desembre de 2013. 19 h
Sadurní Martí (Universitat de Girona)

Coordinació: Marc Sureda
Centre Cultural la Mercè. Pujada de la Mercè, 12. 17004 Girona
Inscripció gratuïta: www.girona.cat/ccm

Auditori Josep Irla de Girona
Ermessenda, una dona de govern
13 de desembre de 2013. 20 h
Joaquim Nadal (Universitat de Girona)

Edifici Generalitat de Catalunya. Plaça Pompeu Fabra, 1. 17002 Girona. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Institut d'Estudis Nahmànides
Moments de vida d'Ermessenda de Vilamarí, monja de Sant Daniel (segle 
XIV)
Dijous 13 de març de 2014. 19 h
Anna Gironella (Arxiu Municipal de Girona)

De Rahel a Merecina, l'accés a la cultura de les jueves de Girona (segles 
XI a XV)
Dijous 27 de març de 2014. 19 h
Sílvia Planas (Museu d'Història dels Jueus)
Conferència inclosa en el cicle organitzat conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora 
de Pensament Contemporani (Universitat de Girona).

Institut d'Estudis Nahmànides. Carrer de Sant Llorenç, s/n. 17004 Girona
Entrada gratuïta. Més informació: www.girona.cat/call

Altres activitats vinculades

LA NARRATIVA HISTÒRICA MEDIEVAL
Biblioteques municipals

Narrativa històrica: Catalunya medieval
Del 30 d'octubre al 30 de novembre de 2013
Edició de la Guia de lectura La narrativa històrica: Catalunya medieval i exposició de 
novel·les històriques ambientades a la Catalunya i Girona medievals.

Concurs virtual de novel·la històrica
De dilluns 28 d'octubre a diumenge 24 de novembre
Publicació setmanal d'una pregunta relacionada amb la narrativa històrica al web girona.
cat/biblioteques. Entre els encertants de totes les preguntes se sortejarà un lector de 
llibres electrònics, una entrada doble per a la visita comentada a les tres seus i una altra 
per a l'itinerari guiat El mercat a l'època medieval.

Presentació de llibre
CAPITELLS DEL CLAUSTRE DE SANT DANIEL
2 de novembre de 2013. 12 h
Claustre del Monestir de Sant Daniel
Fotografies de Jordi S. Carrera i textos de Joaquim Nadal
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Aquesta exposició es troba emplaçada simultàniament en tres espais: el 
Museu d'Història de Girona, el Museu d'Història dels Jueus i el claustre 
del Monestir de Sant Daniel.

www.girona.cat/medieval

Organització: Museu d’Història de Girona

Comissariat:
• Marc Sureda, Pere Freixas i Jordi Sagrera (MHG)
• Sílvia Planas (MHJ)
• Anna Gironella (MSD)

Entitats participants:
• Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani (Universitat de Girona)
• Escola Municipal d'Humanitats
• Gironamuseus
• Servei Municipal de Biblioteques de Girona

LA GIRONA MEDIEVAL
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