Davant la bona acollida del 1r. CICLE DE XERRADES SOBRE
HISTÒRIA I PATRIMONI DELS PALLARS, aquesta entitat, es
complau a fer-vos a mans el 2n. CICLE. Continuarem apostant
preferentment pels Pallars, però no només, per tant obrirem el ventall
d’opcions a tot Catalunya.

Inscripcions: Socis
No socis
Estudiants
1 Xerrada

10 €
25 €
Gratuït
5€

Aquest 2n. Cicle constarà de 10 xerrades, en el període que va de
setembre de 2019 a juny de 2020. Esperem i desitgem que sigui del
vostre agrat.
Es diu que la millor manera de no repetir errors del passat, és tenir
coneixement del que va passar en temps anteriors. Tot i que no
pretenem aquest fita, sí que volem donar eines per interpretar millor el
present, en funció del coneixement del passat.
Les xerrades es faran a les 19 h. del dissabte a la Sala Magna del Comú
de Particulars – c/ La Font, 17 – 25500 La Pobla de Segur.

Per fer la inscripció:
Feu l’ingrés corresponent al nº de compte de La Caixa:
ES33 2100 3616 8322 0008 8523,
un cop fet l’ingrés, ens envieu un correu amb el vostre nom i telèfon al
correu electrònic:
comu@comudeparticulars.cat

Les dates gairebé estan confirmades, però fer una previsió 5-6 mesos
abans, és un exercici agosarat, per tant hi pot haver alguna variació.
Les xerrades es confirmaran amb un mes d’antelació.
ORGANITZA:

Coordinador del CICLE Dr. Pau Castell Granados.
ASSOCIACIÓ DE CULTURA
Premi Nacional de Cultura Popular 1993

COL·LABOREN:

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

INSTITUT
D’ESTUDIS
ILERDENCS
Fundació Pública de la Diputació de Lleida

2n Cicle
de xerrades sobre

Història
i Patrimoni
al Comú de Particulars
La Pobla de Segur

18 d’abril – Agustí Alcoberro:
“Els exilis (1714 – 2018)”

18 de gener – Jordina Sales:
“El primer monacat (s.IV-VIII)
i la seva presència al Pallars”

14 de setembre – Laura de Castellet:
“ La música medieval”

12 d’octubre – Carles Mancho:
“Les pintures de Sant Pere de Sorpe”

16 de novembre – Mireia Comas:
“Amor i matrimoni a l’Edat Mitjana”

14 de desembre – Marta Sancho Planas:
”Balnearis, hospitals i santuaris a l’Alt
Pirineu en època medieval”

15 de febrer – Milagros Guàrdia:
“Els senyors pallaresos promotors
del romànic”
16 de maig - Dolors Bramon: “ L’Islam avui”

14 de març – Àngel Casals:
“Bandolerisme i Pirineu
a l’època moderna:
una relació complexa”
12 de juny – Albert Velasco:
“Pintura i pintors al Pallars
a l’època gòtica”

