
Història de l’església i la
religiositat

Els premonstratesos

a l’Edat Mitjana

I Jornades d’Història
del Monestir de les

Avellanes

Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer)
28 i 29 d’octubre de 2010

Per matricular-vos presenteu-vos a la
Secretaria d'Història (espai 2.11 de l'Edifici
del Rectorat) o bé mitjançant l'aplicació on-
line a la pàgina web www.medieval.udl.cat

L'import de la inscripció és de: 30 €
Reconegut amb 1,5 crèdits de lliure elecció

SEU DEL CURS
Monestir de les Avellanes
Ctra. C-12 Qm. 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de Balaguer (Noguera)

informació del curs
Grup de Recerca Consolidat en Estudis
Medievals "Espai, Poder i Cultura", de la
Universitat de Lleida (espai 1.02) o
www.medieval.udl.cat

Associació d'Amics del Monestir de les
Avellanes
Telèfon 973 43 80 06
a/e: amicsmonestir@maristes.cat
Web: www.monestirdelesavellanes.com

Allotjament
Els Monestir de les Avellanes ofereix a les
persones inscrites a les Jornades la
possibilitat d'allotjar-se a l'hostatgeria del
Monestir.

Per a estudiants: 15 € (inclou mitjà pensió)
Per a no estudiants: 35 €  en habitació doble
i 40 €  en habitació individual (inclou mitja
pensió) -preu per dia-.

Menú de les jornades
El Restaurant del Monestir us ofereix el Menú
especial Jornades. Més informació a la web
www.monestirdelesavellanes.com, al telèfon
973 43 80 06 o bé a l’adreça de correu
avellanes@maristes.org

Inscripció a les Jornades

organitza:

Col·labora

Consell Comarcal de la Noguera

Direcció
Flocel Sabaté

Coordinació
Jaume Parés, Robert Porta

Secretaria
Gemma Carnisé



Les Jornades d'Història del Monestir de les
Avellanes tenen l'objectiu de contribuir a la
promoció i difusió de la recerca en història de
l'església i de la religiositat, així com potenciar l'ús
d'aquesta recerca per a l'elaboració de materials
didàctics i pedagògics.

Les I Jornades d'Història del Monestir de les
Avellanes formen part de les activitats organitzades
per celebrar el Centenari de l'arribada dels
Germans Maristes al Monestir de les Avellanes.

PRESENTACIÓ

El 1910 els Germans Maristes prengueren
possessió del monestir abandonat de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes. Ara fa cent anys que
així floria de nou l'antiga casa dels Canonges
premonstratesos, pionera a l'antiga Corona d'Aragó
i panteó dels comtes d'Urgell. És el moment de
reprendre la memòria de com s'endegaren aquells
primers passos en un segle XI aparentment llunyà,
però de perllongada petja fins als nostres dies.

Els premonstratesos a l'Edat Mitjana

L'Associació d'Amics del Monestir de les Avellanes
i el Grup de Recerca Consolidat en Estudis
Medievals Espai, Poder i Cultura de la Universitat
de Lleida, us ofereixen un nou espai de reflexió,
recerca i debat en l'àmbit de la història de l'Església
i la religiositat.
Les Jornades d'Història del Monestir de les
Avellanes estan adreçades a professionals del món
universitari (estudiants i professors), professionals
de l'ensenyament i tothom que hi estigui interessat.

Història de l'església i la religiositat

PROGRAMA
Dijous, 28 d'octubre de 2010

09:00 Recepció dels assistents
09:30 Inauguració de la reunió científica
10:00 Primera sessió. Presidida per Joan J. Busqueta
(Universitat de Lleida)

L'ORDRE DELS CANONGES DE PRÉMONTRÉ*

Réforme de l'Eglise et vie intellectuelle aux XIe et XIIe
siècles, per Jacques Paul (Université de Provence)

Les prémices de l'ordre de Prémontré: présentation
du fondateur Norbert et développement de l'ordre au
XIIº siècle, per Martine Plouvier (Archives Nationales de
Paris)

Pausa-cafè

Le commencement de l'ordre de Prémontré: la dualité
entre une organisation uniformée, à l'exemple de
Cîteaux, et une structure plus diocésaine, per Dirk Van
de Perre (Université Catholique de Louvain)

L'Ordre de Prémontré au sud de l'Europe. Succès
initiaux, infortunes politiques et religieuses, per
Bernard Ardura (Comitè Pontifici de Ciències Històriques)

Debat

16:00 Segona sessió. Presidida per Josep Hernando
           (Universitat de Barcelona)

L'ORDRE DE PRÉMONTRÉ ENTRE L'ESGLÉSIA
PENINSULAR DEL SEGLE XII

Noves propostes ascètiques i noves actituds dels
monjos davant l'alimentació durant la primera meitat
del segle XII, per Antoni Riera (Universitat de Barcelona)

Iglesia, reforma, monacato y canónigos en la Península
del siglo XII, per Francisco Javier Pérez-Envid
(Universidad de Huelva)

Pausa-cafè

Los premonstratenses en la Península Ibérica, per
Francisco Javier Pérez Rodríguez (Universidade de Vigo)

Premonstratesos i comtat d'Urgell, per Prim Bertran
(Universitat de Barcelona)

Debat

PROGRAMA
Divendres, 29 d'octubre de 2010

09:30 Tercera sessió. Presidida per Francisco Javier
Faci (Universitat Rovira i Virgili)

LA RECERCA SOBRE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE
LES AVELLANES

Projecte de recerca sobre els premonstratesos
(2005-2008): els primers resultats, per Flocel Sabaté
(Universitat de Lleida)

El fons documental dels canonges regulars
premonstratesos de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes que es conserva a l'Arxiu Comarcal de la
Noguera, per Maite Pedrol (Arxiu Comarcal de la
Noguera)

Pausa-cafè

Un panteó comtal?, per Gener Gonzalvo (Arxiu de
Tarragona)

El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes: construcció i destrucció, per Francesc Fité
(Universitat de Lleida)

Debat

16:00 Quarta sessió. Presidida per Emma Liaño
(Universitat Rovira i Virgili)

EL LLEGAT PREMONSTRATÈS

Recorregut per l’antic monestir premonstratès de
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, per
Francesc Fité (Universitat de Lleida)

Pausa-cafè

¿Existe un arte premonstratense? Templos,
topografía claustral y particularismos de los
monasterios hispanos,  per María Teresa López de
Guereño (Universidad Autónoma de Madrid)

The Historical School of Les Avellanes in the
Eighteenth Century, per Paul Freedman (Yale
University)

Debat

20:00 Sessió d'avaluació

*Conferències amb traducció simultània al català

(Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes)


