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Divendres 5 . novembre . 19.30h
Els primers segles medievals a la 
Catalunya Central, una visió des de 
l’Arqueologia (segles V-IX)
Ponent: Jordi Gibert Rebull
(Doctor en Història Medieval per la UAB)

Divendres 12 . novembre . 19.30h
La Catalunya Central en època comtal, 
de la repoblació a la reorganització 
(segles IX-X) 
Ponent: Xavier Costa Badia
(Doctor en Història Medieval per la UB)

Divendres 19 . novembre . 19.30h 
El Preromànic de la Catalunya Central, 
una visió panoràmica
Ponent: Marta Fernández Lahosa
(Doctora en Història de l’Art per la UB)
Totes les conferències són obertes i gratuïtes 
amb inscripció prèvia a partir del dilluns dia 
11-10-2021 al correu dels AARB:  aarb@aarb.cat  
i tindran lloc a la Sala d’Actes del Montepio de 
Conductors, carrer Bilbao, 20 de Manresa.

Dissabte 27 . novembre .
Sortida matinal en vehicles particulars 
a Casserres (Baix Berguedà)
Hora sortida: 9.30 h.
Lloc trobada sortida: Avinguda Dolors, núm 4 
de Manresa.
Visita guiada a càrrec de Francesc X. 
Florensa Puchol (Arqueòleg d’ATICS SL)
Inscripció prèvia per la sortida a partir del 
dilluns dia 11-10-2021 al correu dels Amics de 
l’Art Romànic del Bages: aarb@aarb.cat  
Preu soci: 5 €. No soci: 8 €.
Aforament limitat. 
Nota: Totes les activitats d’aquest Curs de Cul-
tura Medieval, quedaran supeditades a la nor-
mativa sanitària Covid existent en el moment. 

Benvinguts al Curs de Cultura Medie-
val 2021 !!!
Una vegada més, els Amics de l’Art 
Romànic del Bages tornem a organit-
zar el tradicional Curs de Cultura Me-
dieval que desde l’any 1985 organit-
zem anualment.
L’any passat degut a la pandèmia de 
la Covid no es va poder celebrar, i es 
van trencar 35 anys consecutius inin-
terromputs de celebració del Curs 
de Cultura Medieval. Aquest any re-
tornem de nou  per oferir-vos aquest 
Curs, que ens apropa al coneixement 
del món medieval de la mà dels mi-
llors especialistes en aquesta matèria.
Enguany us presentem “La Catalunya 
Central abans del Romànic”, temàti-
ca que engloba l’època medieval del 
segle V al segle X.
El format del curs serà de tres con-
ferències i d’una sortida, que detallem 
en el present díptic.
Des dels AARB, volem donar el nos-
tra més sincer agraïment per la seva 
col·laboració al coordinador del Curs 
en Xavier Costa i Badia, també a 
tots els ponents conferenciants, a 
l’Ajuntament de Manresa, al Consell 
Comarcal del Bages, al Montepio de 
Conductors de Manresa, i al públic as-
sistent per la seva participació.
Us hi esperem !!!

La Junta dels AARB


