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dijous, 18 de març de 2021

Taula rodona: Les col·leccions museístiques
al jutjat. Reflexions a propòsit del cas de
Sixena i del conflicte entre els bisbats de
Lleida i Barbastre-Monzón

Taula rodona virtual Les col·leccions museístiques al jutjat. Reflexions a propòsit del cas de Sixena i del
conflicte entre els bisbats de Lleida i Barbastre-Monzón [ http://www.medieval.udl.cat/en/activities/Virtual-events/
, amb la historiadora de l'art a la Universitat Paul-Valéry Montpeller 3 (França), especialista en escultura]

monumental medieval i obres d'art i museus, ; el director de la càtedra Fiter Rossell deGéraldine Mallet
Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat Europea del Principat d'Andorra, ; el catedràticMarc Escolà
d'Història de l'Art i Arqueologia jubilat de la Universitat de Rennes (França), membre de l'Institut d'Estudis
catalans i exdirector del Museu Nacional d'Art de Catalunya, ; i la conservadora del Museu deXavier Barral
Lleida, , autora de la tesi doctoral Carme Berlabé Del Museu Diocesà al Museu de Lleida. Formació i legitimitat
del seu patrimoni artístic.
 
La taula redona virtual, que podrà seguir tothom que ho desitgi  [ 

, estarà moderada https://eu.bbcollab.com/guest/d655a1b9b932431393709d2ab9ae5221 ] pels professors i
. L'acte estarà presidit pel vicerector de Cultura i extensióhistoriadors de la UdL,  i Flocel Sabaté Francesc Fité

universitària de la UdL, .Joan Busqueta
 

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
En remot

Web:
Accedir a la sessió [ https://eu.bbcollab.com/guest/d655a1b9b932431393709d2ab9ae5221 ]
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Museu de Lleida. FOTO: Norto Méndez/Generalitat de Catalunya (CC BY-NC 2.0)
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