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Francesc Eiximenis 
(Girona, 1327-32 / Perpinyà, 1409)

Autor essencial per conèixer la societat i el 
món cultural dels s. XIV i XV, de molt jove va 
entrar a l'orde dels franciscans. Va estudiar a 
les universitats de París i d'Òxford, on va 
conèixer els mestres que van influir en la seva 
formació. Va obtenir el títol de mestre en 

teologia a la Universitat de Tolosa gràcies al mecenatge de Pere el 
Cerimoniós. Va tornar a Catalunya i posteriorment va viure a València, 

on va escriure la major part de les seves obres i va realitzar una intensa 
tasca com a predicador. El 1408 assistí al Concili de Perpinyà i el papa 
Benet XIII li encomanà el bisbat d'Elna i li atorgà el títol honorífic de 
patriarca de Jerusalem. Va morir a Perpinyà el 1409.

Va escriure la seva obra en llatí i en català. Es tractava de reculls del 
millor de la tradició escolàstica per tal de difondre-la tant a la classe 
nobiliària com als sectors urbans. Entre les seves obres catalanes 
destaquen l'enciclopèdia teològica Lo Crestià, el tractat de bon 
govern Regiment de la cosa pública, el Llibre dels Àngels o el Llibre 
de les dones.

 



Què són les Converses Eiximenis?

Els temes estan vinculats a les terres de Girona i els exposen els investigadors o les investigadores que hi han treballat 
directament junt amb acadèmics especialistes que els han acompanyat en la recerca. El format de diàleg permet, d'una banda,  
adreçar-se a un públic ampli i, alhora, fer emergir d'una manera natural i sintètica aspectes essencials de les recerques, relacionar-
les amb estudis ja existents o plantejar línies de  futur.

Els estudis que s'hi presenten han estat mereixedors de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis, que convoca anualment 
l'Institut Ramon Muntaner en col·laboració amb la Diputació de Girona. 

Les Converses Eiximenis voler ser un punt de trobada a la ciutat de Girona, en un dels seus equipaments emblemàtics, del 
sector dels investigadors i dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les terres gironines i del públic interessant en 
l'actualitat de la recerca i la cultura al territori més immediat. 

2020

Converses
  EiximenisC

Les Converses Eiximenis són un espai de divulgació científica en què es presenten 
estudis inèdits tant de l'àmbit humanístic i social com en ciències naturals i del medi. 

Primera sessió
Dimecres, 26 de febrer, 18.30 h

Els professionals i la construcció  
de l'Eixample de Girona (1955-1979)

A càrrec del lingüista i investigador Eduard Abelenda, en conversa 
amb Joaquim M. Puigvert, professor titular d'història contemporània 
de la UdG. Conduirà l'acte Rosa M. Gil, doctora en història 
contemporània i professora de la UdG.

A través de quaranta-tres entrevistes, l'autor fa una radiografia de 
la història social dels professionals que van intervenir en la 
construcció de l'Eixample de Girona entre 1955 i 1979 
(interioristes, artistes, dissenyadors i, principalment, arquitectes). 
Alguns dels temes que emergeixen de l'estudi i que s'abordaran en la 
conversa son, per exemple, el prestigi professional dels implicats, el 
paper dels col·legis professionals, el control del mercat i el 
patrimoni construït, entre d'altres.

Segona sessió
Dimarts, 31 de març, 18.30 h

Evolució dels boscos de roure de
fulla  gran a les comarques de Girona

A càrrec del Jordi Boudoctor en biologia i màster en canvi ambiental , 
en conversa amb Lluís Vilar, de la UdG. professor titular de botànica 
Conduirà l'acte Narcís Vicens, doctor en biologia i tècnic del servei de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Què ens aporta aquest estudi en relació als efectes de l'aban-
donament dels boscos per part de l'home i del canvi climàtic a les 
rouredes de roure de fulla gran? Quina ha estat l'evolució 
d’aquestes rouredes a les comarques gironines i a la resta de 
Catalunya? S'ha produït una dinàmica similar a cada regió i, si no és 
així, quines són les diferències observades i quines casuístiques es 
donen? Quines aplicacions tenen els resultats de la recerca 
efectuada, en la gestió de les rouredes de roure de fulla gran? Totes 
aquestes qüestions seran abordades de manera divulgativa en 
aquest espai de debat que es proposa sobre la base de la recerca.


