
14 de gener  Joel Colomer             
Caristiam et penuriam grani. El mercat de cereals a 
principis del segle XIV a la ciutat de Girona

28 de gener  Josep Maria Nolla 
El setge de 1285

4 de febrer  Albert Reixach       
Memòria i gestió de les inundacions a la Girona 
medieval i moderna

11 de febrer  David García Algilaga
Girona, capital d'un territori estratègic bombardejat

3 de març  Eduard Canal    
Ponts trencats. De Sant Francesc al Pont Major

10 de març  Antoni Riera 
La societat gironina baixmedieval davant els sismes: 
calamitat, pànic i ritualisme expiatori

14 d’abril  Cristina Ribot               
Les bàrbares i la defensa de Girona en el setge de 
1809

28 d’abril  Lídia Donat          
L’atac al call de 1391

12 de maig  Anna Gironella         
La pesta de 1650 a Girona

26 maig  Sandrine Víctor        
Yersinia pestis i Girona al �nal de l’època medieval  

A dos quarts de set de la tarda 
Biblioteca Carles Rahola de Girona. Auditori gran.

CONFERÈNCIES

Caresties, calamitats, 
adversitats, terratrèmols, 
pestes, aiguats, setges...
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L’Institut d’Estudis Gironins i el Museu d’Història 
de Girona, amb la col·laboració de la biblioteca 
Carles Rahola, us proposen un nou cicle de 
conferències per a l’any 2020. Hem volgut tractar 
algunes de les amenaces, desastres i di�cultats 
més rellevants amb què s’han trobat la ciutadania 
gironina al llarg de la història. Alguns fets són 
generals a tot Europa, com la fam i la pesta, altres 
més particulars de Catalunya com els terratrè-
mols o els atacs als jueus a �nals del segle XIV, i 
�nalment altres propis de la ciutat de Girona com 
són setges, inundacions, destruccions i bombar-
dejos. Aquestes conferències ens faran conèixer 
fets que van condicionar la vida i la mort dels 
nostres predecessors.

Biblioteques 
de Girona

Biblioteca 
Carles RaholaINSTITUT D’ESTUDIS

GIRONINS

IEG


