Més informació: www.girona.cat/bus
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Campus Barri Vell

.

Museu d’Història dels Jueus

• Ajuntament de Palamós
• Arxiu Capitular de Girona
• Arxiu Històric de Girona
• Arxiu Municipal de Girona
• Biblioteca Nacional de
Catalunya
• Capítol de la Catedral de
Girona
• Casus Bellic
• Catedral de Barcelona
• Centre de Recerca i Difusió de
la Imatge
• Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya
• Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya–Girona
• Diputació de Girona

C. de la Força
.

Correus

Autobús L11

Jutjats

Benvinguda


Punt de

• Família Freixas
• Generalitat de Catalunya
• Museu d’Arqueologia de
Catalunya–Girona i Servei
d'Atenció als Museus–Girona
• Museu d’Art de Girona
• Museu de Granollers
• Museu de Lleida: diocesà i
comarcal
• Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona
• Museu Episcopal de Vic
• Museu Etnològic del
Montseny–La Gabella
• Museu Nacional d’Art de
Catalunya
• Red de Juderías de España

Disseny original: Mostra Comunicació · Maquetació: Cristina Taberner · Fotografia: Martí Artalejo · Dipòsit legal: GI.1453-2013

Horaris:
De dilluns a divendres, cada 15 min.
Dissabtes, cada 30 min.
Diumenges i festius: no circula

Autobús urbà Línia 11
Parada: Ramon Folch (Jutjats)

Transport públic a Sant Daniel
Catedral

Museu d’Història de Girona
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Organització: Museu d’Història de Girona
Comissariat:
• Marc Sureda, Pere Freixas i Jordi Sagrera (MHG)
• Sílvia Planas (MHJ)
• Anna Gironella (MSD)
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Sant Pere de Galligants

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
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LA GIRONA MEDIEVAL

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

Museu d’Història de Girona

Museu d’Història dels Jueus

Claustre del Monestir de Sant Daniel

ciutat

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, mentre la ciutat creixia amb
força i es dibuixava com un enclavament
important, Ermessenda, comtessa de Girona, va
fundar el Monestir de Sant Daniel, a la vora del
Galligants. Han passat mil anys i és l'únic
monestir femení de Catalunya que ha romàs
sempre en el seu lloc fundacional. La presència
d'aquelles dones consagrades a Déu va marcar el
desenvolupament del seu entorn immediat i va
contribuir a forjar la ciutat esplèndida que fou la
Girona medieval.

Sala d’exposicions del Museu d’Història de Girona
Placeta de l’Institut Vell, 1 - 17004 Girona

Sala d’exposicions del Museu d’Història dels Jueus
Carrer de la Força, 8 - 17004 Girona

Claustre del Monestir de Sant Daniel
Carrer de les Monges, 2 - 17007 Girona

De dimarts a dissabte de 10.30 a 18 h; diumenges i festius de 10.30
a 13.30 h.

De dimarts a dissabte de 10 a 18 h; dilluns, diumenges i festius de
10 a 14 h.

Diumenges d’11 a 13 h. Grups: horaris a convenir.

Tancat els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.

Tancat els diumenges 22 i 29 de desembre de 2013, 5 de gener i 13 i 20 d’abril
de 2014.

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

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

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

Tancat els dilluns no festius i els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.

