
Vida quotidiana i espiritualitat 
a l’edat mitjana
Vic, 26 de juny de 2013

II Jornada sobre Art 
Religiós a Catalunya

Ronda de Francesc 
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08500 Vic (Barcelona)
T 938861555
F 938891909
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L’art religiós constitueix una proporció molt rellevant i 

extraordinària del patrimoni artístic del nostre país i es 

configura, sens dubte, com un testimoni insubstituïble de 

la realitat històrica, social, material, espiritual i estètica 

del nostre passat i de la nostra identitat. En aquest 

context, la Universitat de Vic (UVic) i l’Institut Superior 

de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic) proposen unes 

jornades per aprofundir en el coneixement del patrimoni 

religiós i cultural de Catalunya. 

L’edició d’enguany se centra en la relació entre vida 
quotidiana i espiritualitat en el món medieval. Donarà 

claus de lectura per a interpretar l’espiritualitat i la 

vivència interior dels homes i les dones de l’Edat Mitjana 

a través de les seves actituds diàries, les seves creences i 

la seva relació amb l’art religiós. 

La primera part de la jornada tindrà lloc a l’Institut 

Superior de Ciències Religioses de Vic (matí), i la segona 

part (tarda) consistirà en una visita guiada pel Museu 

Episcopal de Vic (MEV) on podrem gaudir i aprofundir 

en els extraordinaris fons romànics i gòtics que conté.

9:30 Inauguració, a càrrec de Joan Masnou, adjunt 
per a la Internacionalització i la Formació 
Continuada de la UVic, i Begonya Palau, 
directora de l’ISCRVic

10:00 L’imaginari religiós i la caritat cristiana en 
la quotidianitat medieval, a càrrec de la Dra. 
Teresa Vinyoles (UB)

11:00 Pausa-cafè

11:30 La mentalitat, l’espiritualitat i la pràctica 
religiosa a l’edat mitjana, a càrrec del Dr. 
Daniel Piñol (UB)

12:30 Taula rodona i debat, amb la participació de 
Carme Sanmartí (UVic), Teresa Vinyoles (UB), 
Daniel Piñol (UB), Marc Sureda (ISCRVic, MEV)

14:00 Dinar lliure

16:00 L’art, rostre de l’espiritualitat medieval, 
a càrrec del Dr. Marc Sureda (conservador 
del MEV). Sessió pràctica al MEV.

18:00 Cloenda

Matrícules a la UVic 
www.uvic.cat/activitat/454 
Secretaria de Formació Continuada 
C. Sagrada Família, 7. Vic 
Tel 93 881 55 16 
sfc@uvic.cat 
www.uvic.cat/uev

Preu: 55€ (consulteu possibles descomptes a la Secreta-
ria de Formació Continuada de la UVic)

Organització: ISCRVic i UVic

Coordinació: Begonya Palau (ISCRVic)
                           Carme Sanmartí (UVic)

Acreditació: Certificat d’assistència expedit per la UVic
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