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20è aniversari de la Jornada Europea de la Cultura Jueva

Fa vint anys, la Jornada Europea de la Cultura Jueva va néixer amb l’objectiu 
de dignificar el llegat jueu i rescatar-lo de l’oblit col·lectiu.

La Jornada, un esdeveniment europeu de gran abast, celebra aquest any el 
seu 20è aniversari, i manté l’objectiu fonamental de destacar la diversitat i la 
riquesa de la cultura jueva, amb la ferma voluntat de promoure el diàleg, el 
reconeixement i l’intercanvi a través de conferències, concerts, actuacions, 
visites guiades i altres activitats que tenen lloc simultàniament a tot el 
continent.

Creiem que l’edició d’aquesta vintena edició és especialment important.  
Amb el creixement i la radicalització política a Europa hem d’afrontar una 
seriosa amenaça. Davant l’augment de l’antisemitisme la Jornada Europea de 
la Cultura Jueva es presenta com una força en favor de la diversitat i de la 
coexistència. Entenem la promoció del llegat jueu, part integral de la història 
europea, com un factor clau en la prevenció de prejudicis i estereotips 
antisemites que estan arrelant,  i en el creixement de la resiliència davant la 
intolerància.

Avui dia, més d’un milió de persones jueves viuen a Europa. Són part integral 
de l’Europa multicultural, participants actius en gairebé tots els aspectes de 
la vida pública i cívica dels seus països.  Les contribucions del judaisme en les 
arts les ciències segueixen sent imbatibles a Europa. Tanmateix, la memòria 
del segle XX és ben present, fet que fa créixer la necessitat de continuar 

treballant la tolerància i la comprensió mútua entre les comunitats jueves i 
els seus veïns.

L’any passat, més de 420 ciutats de 28 països europeus es van unir a la 
celebració de la Jornada Europea de la Cultura Jueva, amb la participació de 
més 179.000 persones. Aquest programa, coordinat per l’AEPJ, l’associació 
europea per la preservació i promoció de la cultura i el patrimoni jueu, 
compta amb la col·laboració de la National Library of Israel, i les iniciatives 
i el treball continuat dels ajuntaments, comunitats jueves, museus i centres 
culturals de tota Europa.

En l’edició d’aquest any, la imatge gràfica i el títol que uniran i donaran 
coherència a la Jornada seran la del 20è aniversari, al qual cada participant 
podrà afegir lliurement una proposta de subtítol.

La data es manté, com és habitual, el primer diumenge de setembre, en 
aquest  cas el dia 1, amb el benentès que aquesta data només marca l’inici de 
les Jornades, i que cada organització és lliure de programar segons les dates 
que consideri més apropiades entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 
2019. 

Més informació: communication@jewisheritage.org

www.jewisheritage.org

1 de setembre, 2019

Jornades Europees
de la Cultura Jueva
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DISSABTE 7 I DIUMENGE 8 DE SETEMBRE
12 h
Portes obertes al Centre d’Interpretació del Call i la Domus de Sant Honorat

El MUHBA El Call constitueix el millor punt de partida per endinsar-se en la vida de la 
comunitat jueva a la Barcelona dels temps medievals. Aquest museu aborda la trajectòria 
d’aquest col·lectiu en connexió amb la història de la ciutat i mostra l’esplendor del seu 
llegat cultural. L’objectiu no és només retratar els seus trets distintius o les fites que van 
aconseguir sinó tractar de comprendre la relació que hi havia entre els jueus i la resta de la 
població de la ciutat de Barcelona.
Ho organitza: MUHBA-El Call i Ajuntament de Barcelona

Placeta Manuel Ribé // Carrer de la Fruita, 2

Barcelona. El Triangle Postals - Pere Vives

educacion@atid.es

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
18.15 h
Classe oberta del curs d’hebreu: Història de l’hebreu

Places limitades, inscripció obligatòria.
Ho organitza: Comunitat jueva Atid de Catalunya

19.30 h
Concert de música jueva amb Joan Oxford

Places limitades, inscripció obligatòria. 
Ho organitza: Comunitat jueva Atid de Catalunya

DEL 12 AL 29 DE SETEMBRE
Horaris a consultar
Festival de Cinema Jueu de Barcelona

En el seva 21 edició, el Festival de Cinema Jueu de Barcelona ens enfronta al passat 
per a construir el futur. Una selecció de 13 films que més enllà de l’accent jueu, ens 
ofereixen noves perspectives en temes contemporanis. Aquest any el festival dedica una 
retrospectiva al documentalista austríac, Ruth Beckermann.
Programa: http://fcjbarcelona.org/home/
Ho organitza: Festival de Cinema Jueu de Barcelona

Filmoteca de Catalunya

DIMARTS 17 DE SETEMBRE
19 h
Conferència “L’exili jueu català: els casos de Salònica i Roma”

Un viatge de l’edat mitjana als nostres dies, dels nostres calls a les noves comunitats 
jueves catalanes mediterrànies, fent especial atenció als casos de Salònica i Roma. 

Ho organitza: Nova Escola Catalana

Arqueonet. Carrer Sepulveda, 79                         novaescolacatalana@gmail.com

educacion@atid.es

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
11 h
Els jueus a la Barcelona medieval: històries del call

Us proposem un passeig a peu pel Call, centre de la vida jueva a la Barcelona medieval. 
Recórrer el barri jueu de Barcelona ens convida a seguir les passes i el rastre dels jueus 
catalans en l’antic traçat urbà del Call. Prenent la història com a fil conductor, podrem 
redescobrir els antic banys jueus, les diferents sinagogues del barri, les carnisseries, les 
escoles d’estudi...i imaginar com era la vida jueva al barri fa segles. Ho farem tot recordant 
les persones que hi vivien i les seves històries. Algunes, anònimes. D’altres, ben conegudes, 
com els rabins Hasdai Cresques o Salomó Ben Adret.  Amb els Colom, o Lluís de Santàngel 
ens endinsarem també en el fascinant món dels jueus conversos, a la seva identitat i a les 
seves contribucions culturals i socials a la societat on van viure. 

Ho organitza: Nova Escola Catalana

Arqueonet. Carrer Sepulveda, 79                      novaescolacatalana@gmail.com                15 €               2 h€

4 5

BARCELONA

Públic adult                 Públic familiar                 Localització                 Preu                 Durada                 Reserves€ Públic adult                 Públic familiar                 Localització                 Preu                 Durada                 Reserves€



DEL 31 D’AGOST L’1 DE SETEMBRE
12 h
Descobreix el nostre llegat jueu

Visita guiada als indrets patrimonials més significatius del món jueu a Besalú: restes 
arqueològiques de la sinagoga, Portal dels Jueus, Casa Astruc David i audiovisual de 
reconstrucció de la sinagoga. Visita teatralitzada al micvé. Cal inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme.
Ho organitza: Ajuntament de Besalú

Sortida: Oficina Municipal de Turisme. Carrer Pont, 1

BESALÚ

Micvé de Besalú. Vidicam S.L. Borja Campillo & Jesús Campillo

DEL 19 AL 22 DE SETEMBRE
Horaris a consultar
Séfer - Festival del Llibre Jueu

Quarta edició del Festival de literatura jueva. Amb quatre jornades plenes de diàlegs 
entre escriptors, traductors, editors i filòsofs, l’objectiu d’aquest festival és promoure i 
donar a conèixer la literatura i la filosofia jueva en tota la seva diversitat, posant especial 
atenció a l’àmbit europeu i català. El festival tancarà amb un homenatge a Amos Oz i amb 
una representació operística del famós musical “West Side Story”, obra del compositor 
Leonard Bernstein.
Ho organitza: Mozaika
Programa: https://www.mozaika.es/ca/sefer-2019/

19 de setembre (Girona, Patronat Call de Girona), 20 de setembre (Barcelona, Facultat de Filologia de la 
UB), 21 de setembre (Barcelona, Pati Llimona), 22 de setembre (Barcelona, Casa Adret)
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DISSABTE 31 D’AGOST
11.30 h
Visita guiada amb tastets caixer

Vine a descobrir la Sinagoga de Castelló d’Empúries amb una visita guiada a les restes 
arqueològiques i al micvé medieval, amb un tastet final de vi i productes caixer. A càrrec 
d’Ariadna Comas i Vicenç Comas.

Ho organitza: Sinagoga del Puig Mercadal

Sinagoga del Puig Mercadal                 4 €                 turisme@castello.cat o 609450738€

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

17 h
Taller d’iniciació a l’escriptura hebrea

Descobreix amb nosaltres les particularitats de la llengua hebrea amb un taller 
d’iniciació a la seva l’escriptura a càrrec d’Ariadna Comas.

Els organitzadors es reserven el dret de modificar l’activitat en cas que sigui necessari.
Ho organitza: Sinagoga del Puig Mercadal

Sinagoga del Puig Mercadal                 5 € (inclou material)                 turisme@castello.cat o 609450738€

19 h
Cantadme Galanica, a càrrec d’Evoéh

El grup Evoéh, format per la cantant Ariana Barrabés i per Jesús Olivares, ens oferirà 
un recital de música sefardita de tradició oral judeo-espanyola amb barreja de jazz. La 
vetllada conclourà amb una degustació de vins i productes caixer.

Ho organitza: Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries i Biblioteca Ramon 
Bordas Estragués

Hort de Santa Clara

17 h
Castelló d’Empúries en clau jueva

Recorregut guiat pel centre històric de Castelló d’Empúries a càrrec d’Iraida Sais. Es 
visitaran el carrers de l’antic call jueu, les dues sinagogues, les restes d’elements jueus que 
conserva la basílica de Santa Maria i l’interior del Museu d’Història Medieval de la Cúria-
Presó.
Ho organitza: Empordabrava

turisme@castello.cat o 972 25 08 59                     3 €€

12 h
Visita guiada al Museu d’Història Medieval Cúria-Presó, s. XIV

Recorregut guiat a càrrec de Jordi Canet al Museu d’Història medieval de la Cúria-
Presó, on hi ha una sala dedicada al call jueu medieval de Castelló d’Empúries, i s’exhibeix 
una col·lecció de làpides funeràries jueves procedents de l’antic cementiri jueu. 
Ho organitza: Museu d’Història Medieval Cúria-Presó, s. XIV i Empordabrava

Museu d’Història Medieval Cúria-Presó, s. XIV. Plaça Jaume I, 1 · ed. Cúria

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
De 10 a 14 h
Jornada de portes obertes al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó

Durant tot el dia, el Museu d’Història medieval de la Cúria-Presó farà matinal de 
portes obertes dins el seu horari d’obertura habitual. Acull els elements més representatius 
del passat històric del municipi, amb especial atenció al període medieval i als vestigis 
arqueològics de la comunitat jueva local durant l’edat mitjana, com ara la col·lecció 
lapidària hebrea procedent de l’antic fossar medieval dels jueus.
Ho organitza: Museu d’Història Medieval Cúria-Presó, s. XIV i Empordabrava

Museu d’Història Medieval Cúria-Presó, s. XIV. Plaça Jaume I, 1 · ed. Cúria

Castelló d’Empúries. Vidicam S.L. Borja Campillo & Jesús Campillo
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DEL 22 DE JUNY AL 27 D’OCTUBRE
11 h i 12.30 h
El barri jueu

Itinerari guiat pel Museu d’Història dels Jueus i pels carrers del call de Girona.
Durant l’explicació es coneixeran elements concrets de les vides de personatges de 

la comunitat hebraica medieval i l’evolució urbana del call jueu de Girona fins a l’expulsió 
de 1492. Visita en català (11 h) i en castellà i anglès (12.30 h).
Durada aproximada: 1 h 15 min. A càrrec de Terramar.
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Museu d’Història dels Jueus. C/ Força, 8                6 €               reserves.callgirona@ajgirona.cat€

DIJOUS 5 DE SETEMBRE
17 h
Visita comentada a l’exposició temporal “Pedres amb nom”

Amb aquesta visita descobrirem de manera amena la relació entre la fotografia, el 
patrimoni i la història jueva de la ciutat. 
La visita parteix de la fotografia que Valentí Fargnoli va fer de cinc làpides hebrees 
col·locades expressament fent una composició (vers 1910). Per què Fargnoli va fer aquesta 
composició? Què volia mostrar? Actualment aquestes cinc làpides formen part de la 
col·lecció del Museu d’Història dels Jueus. De qui eren, les sepultures? Què en sabem, de 
les vides i obra de les persones a qui fan memòria?
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Museu d’Història dels Jueus. C/ Força, 8              30 min.               www.girona.cat/call

21 h
Fugir i salvar-se

Concert a càrrec de Josep Tero (veu i guitarra), Ferran Martínez (teclats) i 
Juan Aguiar (cordes)

Recuperar la memòria musical de Catalunya comporta, també, cantar les cançons del poble 
jueu, i fer-ho en la llengua d’aquesta terra, que va ser igualment la dels nostres jueus. Vet 
aquí el relleu que cal donar ara al CD les cançons del qual -ara en concert- presenta Josep 
Tero.
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Centre Bonastruc ça Porta. C/ Sant Llorenç, s/n

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
De 10 a 14 h
Portes obertes al Museu d’Història dels Jueus

Fa vint anys, la Jornada Europea de la Cultura Jueva va néixer per dignificar el llegat 
jueu i rescatar-lo de l’oblit col·lectiu. Com cada any, el Centre Bonastruc ça Porta s’uneix a 
aquesta celebració oferint portes obertes al Museu d’Història dels Jueus.
També es realitzarà la projecció del vídeo de presentació del projecte Parallel Traces, una 
nova mirada al patrimoni jueu, que conformarà la propera exposició temporal. Es tracta 
d’una mostra de fotografia i audiovisual a través de mirades molt personals i creatives 
sobre les empremtes jueves en l’arquitectura i l’urbanisme del passat i del present, en 
5 ciutats europees: Girona, Belgrad (Sèrbia), Tblisi (Geòrgia), Breslau (Polònia) i Sighet 
(Romania). Inauguració: 1 octubre 2019. En el marc del programa Creative Europe 2018-
2020 de la Comissió Europea.
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Museu d’Història dels Jueus. C/ Força, 8

DEL 30 D’ABRIL AL 15 DE SETEMBRE
Horaris d’obertura del museu
Pedres amb nom. El patrimoni jueu gironí en una fotografia de Fargnoli

L’exposició parteix d’una reproducció de la fotografia que Valentí Fargnoli Annetta 
(1885-1994) va fer de cinc làpides hebrees (vers 1910). Fargnoli fou un dels fotògrafs 
documentalistes de monuments i paratges destacats de les comarques gironines de la 
primera meitat del segle XX. La seva càmera va recollir una de les mirades més significatives 
del nostre llegat jueu, que avui mostra aquesta exposició temporal.
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Museu d’Història dels Jueus. C/ Força, 8

GIRONA

Centre Bonastruc ça Porta, Girona. Vidicam S.L. Borja Campillo & Jesús Campillo
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DIJOUS 26 DE SETEMBRE 
19 h
Sopar de Roix ha-Xanà 5780, any nou jueu

L’alimentació, un dels elements diferencials de les comunitats jueves d’arreu del 
món del ahir i del avui. La taula, com a espai de reunió, celebració, debat i aprenentatge. 
Les festes, les seves tradicions i litúrgies, són tres elements indestriables. Una experiència 
per compartir i celebrar amb l’entrada al nou any jueu 2020/5780.
Activitat a càrrec de Toldot. El Patronat Call de Girona es reserva el dret de cancel·lar 
l’activitat si no hi ha un mínim d’inscripcions.
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Centre Bonastruc ça Porta. C/ Sant Llorenç, s/n www.girona.cat/call               30 €€

20 h
Càbala, mística i música

Concert amb sabor a càbala presentat per Blanca Rosa Domínguez (Kabbalah Society 
International). L’activitat alternarà càbala amb música en un viatge a l’espiritualitat i la 
memòria de la càbala gironina.
Tati Cervià, cantant de jazz i de música sefardita, acompanyada pel músic gironí Jaume 
Fulcarà, guitarrista, interpretaran cançons inspirades en els textos de la càbala.
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Centre Bonastruc ça Porta. C/ Sant Llorenç, s/n

DIJOUS 12 DE SETEMBRE
18.30 h
Cinc inscripcions hebrees en blanc i negre

Espai de diàleg entre diferents professionals de les arts i les lletres, a l’entorn de la 
fotografia de les làpides hebrees que va fer Fargnoli a inicis del segle XX, la qual es pot 
veure a l’exposició temporal Pedres amb nom.
Hi intervindran: Victor Sunyol (poeta), Jordi S. Carrera (fotògraf) i Irene Llop (arqueòloga, 
historiadora i hebraista).
Ho organitza: Patronat Call de Girona

Museu d’Història dels Jueus. C/ Força, 8

Centre Bonastruc ça Porta. Carrer Sant Llorenç, s/n

Girona. Vidicam S.L. Borja Campillo & Jesús Campillo

DIJOUS 19 SETEMBRE
19 h
Séfer - Festival del Llibre Jueu

El Patronat Call de Girona participa en la IV edició del Festival del Llibre Jueu amb 
una taula rodona sobre la memòria, la història i el relat literari o poètic en la cultura 
jueva presentada per Sílvia Planas, amb la participació de: Ana Bejarano (professora de 
literatura i llengua hebrea a la UB), Alejandro Dardik (Club Editor), l’escriptora Verónica 
Nieto i Arnau Pons (filòsof i poeta). Entrada lliure fins a completar aforament.
Ho organitza: Patronat Call de Girona i Mozaika
Programa: https://www.mozaika.es/ca/sefer-2019/
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
10.30 a 12 h
Visita guiada a l’exposició permanent “Tragèdia al call. Tàrrega 1348” i al call

L’exposició mostra i contextualitza els materials arqueològics recuperats dels 
jaciments de la necròpolis jueva de les Roquetes i d’uns abocaments fets al call com a 
conseqüència de l’assalt. Tots ells ens aporten molta informació sobre l’abast de l’avalot 
i a la vegada ens mostren aspectes de la vida quotidiana de la comunitat jueva truncada 
sobtadament l’any 1348.
També se’ns dóna a conèixer el context urbà i ideològic de la Tàrrega dels segles XIII i XIV 
amb un conjunt de peces gòtiques i romàniques de primer ordre, provinents de l’església 
parroquial i dels monestirs i convents de la vila, que en la primera meitat del segle XIV es 
trobaven en el seu moment més àlgid.
L’assalt al call de Tàrrega de l’any 1348 no va suposar, però la desaparició de l’aljama jueva 
targarina, que es recuperà d’aquests fets dramàtics.
Més informació: info@museutarrega.cat
Ho organitza: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega 

Museu Comarcal de l’Urgell. C/ Major, 11

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
19 h
Conferència “L’exili jueu català: els casos de Salònica i Roma”

La Nova Escola Catalana i el Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, us conviden a 
aquesta conferència, dins el Cicle de Conferències 2019 “I després de l’expulsió...”
Un viatge de l’edat mitjana als nostres dies, dels nostres calls a les noves comunitats 
jueves catalanes mediterrànies, fent especial atenció als casos de Salònica i Roma.
Ho organitza: Nova Escola Catalana i Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega

Museu Comarcal de l’Urgell. C/ Major, 11

TÀRREGA

Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega

Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega
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Ho organitza:

Amb la col·laboració de:

Més informació a:

www.jewisheritage.org

JORNADA EUROPEA
DE LA 

CULTURA JUEVA

BARCELONA
Centre d’Interpretació del Call

Placeta de Manuel Ribé
Tel.: 932 562 122

museuhistoria@bcn.cat

BESALÚ
Oficina de Turisme

Carrer Pont, 1
Tel.: 972 591 240

turisme@besalu.cat

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Oficina Municipal de Turisme

Plaça Jaume I, s/n
Tel.: 972 156 233

turisme@castello.cat

GIRONA
Museu d’Història dels Jueus

Carrer de la Força, 8
Tel.: 972 216 761

reserves.callgirona@ajgirona.cat

TÀRREGA
Museu Comarcal de l’Urgell

Carrer Major, 11
Tel.: 973 31 29 60

info@museutarrega.cat
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