
butlleta
d’inscripció

Les vostres dades seran processades
informàticament amb la finalitat de servir per a la
tramesa d’informació sobre les diferents activitats
de l’IEI.

Aquestes dades resten a la vostra disposició al
Servei de Difusió Interior de l’IEI per a qualsevol
consulta, modificació o anul·lació que vulgueu fer,
segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
15/1999 de 13 desembre.

Si voleu participar al simposi
internacional, empleneu aquesta butlleta
amb les vostres dades i feu-la arribar
per fax o per correu electrònic, abans
del 10 de setembre de 2008 a:

Servei de Difusió Interior
Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral s/n - 25002 Lleida
Apt.79 - 25080
Fax. 973 274 538
difuint@diputaciolleida.cat

És lliurarà el certificat d’assistència a
aquelles persones que ho sol·licitin i
tinguin una assistència mínima del 80%.

La inscripció dóna dret a l’assistència
als actes, al material, al certificat, a
l’excursió del dia 18 i a les visites
guiades.

Informació:

Servei de Difusió Interior de l’IEI
Plaça Catedral, s/n - 25002 Lleida

Telèfon 973 271 500
Fax 973 274 538

difuint@diputaciolleida.cat
www.fpiei.cat

16, 17, 18 i 19
de setembre de 2008

l’església en temps
de Jaume I
simposi internacional

E
En l’impuls de la societat i les institucions
a la Corona d’Aragó hi jugà un paper
destacat l’acció de govern del rei Jaume
I, nascut a Montpeller la nit de l’1 al 2 de
febrer de 1208, ara fa, doncs, 800 anys.
Però, a més, el seu brillant regnat, que
s’estengué fins a la seva mort el 1276,
coincidí amb el període d’apogeu d’una
Església ben organitzada des de la base,
des del marc parroquial, centre de la vida
quotidiana, fins al cim, fins a la cort de
Roma.

El segle XIII, el gran segle de l’anomenada
Teocràcia Pontifícia, amb figures senyeres
com el papa Innocenci III, promotor del
IV Concili del Laterà de 1215, de tanta
trascendència en el posterior desenvolu-
pament de l’Església baixmedieval, veurà,
també, el naixement dels ordes mendi-
cants o la continuitat renovada del movi-
ment de croada i dels seus màxims ex-
ponents, els ordes militars. Fou,
precisament, entre els Templers que Jau-
me I rebria part d’una formació marcada,
sens dubte, per una profonda religiositat,
tal com ens mostra sovint el Llibre dels
Feyts, la Crònica que ell mateix dictà.

L’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs us conviden a partici-
par en aquest simposi, dedicat a analitzar
l’Església en temps de Jaume I, en una
seu, la ciutat de Lleida, que tingué, jun-
tament amb les terres del ponent català,
un remarcat protagonisme en la vida del
gran monarca.

l’església en temps
de Jaume I



Dijous, 18 de setembre

10.00 h. Monestirs i parròquies a Catalunya

A càrrec del Dr. Josep M. Martí i Bonet, de l’Arxiu
Diocesà de Barcelona

11.00 h. Les noves fundacions monàstiques:

l’exemple de Benifassà

A càrrec del Dr. Carles Rabassa, de la universitat
Jaume I

12.00-12.30 h. Pausa - cafè

12.30 h. Guerra y religión en el contexto

hispánico del siglo XIII

A càrrec del Dr. Luís García-Guijarro, de la
universidad de Zaragoza

13.30 h. Sortida a Seròs

14.00 h. Visita guiada al Centre d’Arqueologia
d’Avinganya

15.00 h. Dinar

17.00 h. Els ordes militars: els Templers

A càrrec del Dr. Josep Maria Sans, de l’Arxiu
Nacional de Catalunya

18.00 h. Els ordes militars: els Hospitalers

A càrrec de la Dra. Maria Bonet, de la universitat
Rovira Virgili de Tarragona

19.30 h. Visita guiada al Centre d’Interpretació de
l’Orde del Temple de Gardeny

Organitza: Institut d’Estudis Catalans
Institut d’Estudis Ilerdencs

Direcció: M. Teresa Ferrer i Mallol, IEC
Joan J. Busqueta i Riu, IEI

Dimarts, 16 de setembre

20.00 h. Inauguració
20.15 h. Lliçó inaugural
Roma e la Corona d’Aragona nel XIII sec.: le
bolle pontificie
A càrrec del Dr. Tilmann Schmidt, de la universitat
de Rostock

21.00 h. Concert a càrrec del quintet Forvum Brass

21.30 h. Sopar fred

Dimecres, 17 de setembre

9.30 h. Lliurament de documentació

10.00 h. Les iniciatives de l’església Catalana
A càrrec del Dr. Antoni Pladevall, de l’IEC

11.00 h. L’economia de l’església
A càrrec del Dr. Prim Bertran, de la universitat de
Barcelona

12.00-12.30 h. Pausa - cafè

12.30 h. Pietat popular i clima religiós
A càrrec del Dr. Josep Baucells, de l’Arxiu Capitular
de Barcelona

17.00 h. L’Església a Mallorca
A càrrec del Dr. Pau Cateura, de la universitat de
les Illes Balears

18.00 h. Pausa - cafè

18.30 h. La Iglesia en Aragón
A càrrec del Dr. Vidal Muñoz Garrido, de la
universidad de Zaragoza

19.30 h. Debat

20.45 h. Concert Musica d’Orgue
A càrrec de Miquel González a l’església de Sant
Llorenç
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Divendres, 19 de setembre

10.00 h. Els ordes religiosos a Catalunya: els

franciscans

A càrrec de la Dra. Jill R. Webster, de la universitat
de Toronto

11.00 h. Els ordes religiosos a Catalunya: els

dominicans i les grans personalitats de l’orde

A càrrec del Dr. Josep Hernando, de la universitat
de Barcelona

12.00-12.30 h. Pausa - cafè

12.30 h. New Perspectives on the Creation of

the Mercedarian Order

A càrrec del Dr. James W. Brodman, de la
universitat d’Arkansas

16.00 h. Visita guiada al Museu de Lleida

18.00 h. Visita guiada a la Seu Vella

l’església en temps de Jaume I
simposi internacional


