Saló de descans del Teatre Municipal
Plaça del Vi, 1
17004 Girona

DATES
Cada dijous, des del 6 de maig fins al 10 de juny de 2021

HORARI
De 7 a 8 del vespre

HO ORGANITZA
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
(SGDAP). Ajuntament de Girona

COORDINADOR
Pere Freixas i Camps, historiador

Accés lliure i gratuït

US PREGUEM CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA:
Arxiu Municipal de Girona
Tel. 972 22 15 45
arxiumunicipal@ajgirona.cat

Foto portada: Clau de volta de l’església de Sant Feliu de Girona, 2009. Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera)

LLOC

CONFERÈNCIES A L’ARXIU MUNICIPAL
SALÓ DE DESCANS DEL TEATRE MUNICIPAL

GIRONA.
CATEDRALS,
ESGLÉSIES I
CONVENTS (II)
DEL NAIXEMENT DE L´ESGLÉSIA LOCAL
A L´ÈPOCA MODERNA

6 de maig
Alguns documents per a l´estudi de de l’Església a la Girona moderna i contemporània: la
religió cívica.
ANNA GIRONELLA. Arxivera.

13 de maig
Promotors, comptes i mà d´obra a la Seu gironina.
SANDRINE VICTOR. Historiadora.

R

eprenem les conferències sobre el

clergat parroquial, alhora que la seva

patrimoni cultural de l´Església en els

influència

àmbits més diversos, des de l´acció

tothora.

emprenedora

En aquest segon cicle de conferències,

de

les

institucions

eclesiàstiques en les seves diverses
comunitats i corporacions, fins a les
qüestions,

entre

d´altres,

d´ordre

documental, social, econòmic i artístic.
En

aquesta segona part el marc

cronològic abasta des de la darreria de
l´Edat

Mitjana

fins

a

l´època

contemporània. En temps moderns,
l´Església gironina va seguir tenint una
gran visibilitat, des del bisbe fins al

social

es

va

mantenir

l´Arxiu Històric Municipal de Girona us
proposa, doncs, una nova mirada als
diferents processos que han configurat
el patrimoni material eclesiàstic de
Girona,

com

s´ha

anat

bastint

i

desbastint en època moderna, al llarg
de la qual la ciutat va veure la
implantació

de

noves

fundacions

eclesiàstiques, però també la pèrdua
d´un nombrós i valuós patrimoni.

20 de maig
Sant Feliu de Girona, una obra de llarg recorregut. De catedral i col·legiata a parròquia i
basílica.
PERE FREIXAS. Historiador de l’Art.

27 de maig
Records de la ciutat conventual. Cultes, rivalitats i promoció artística a la Girona d´època
moderna.
FRANCESC MIRALPEIX. Historiador de l’Art.

3 de juny
Temple i poble: arquitectura religiosa a la Girona contemporània.
EDUARD ABELENDA. Historiador.

10 de juny
Carrers que van ser terra sagrada. Rastre i memòria de deu convents gironins
desapareguts.
ROSA MARIA GIL. Historiadora.

