PROGRAMA FORMACIÓ 2019
PRIMERA JORNADA
25 de març de 2019
10.00h - 11.30h La construcció de Santa Maria del Mar i la seva sintonia amb la Seu de
Manresa.
Ponent: Dr. Joan Domenge i Mesquida, Universitat de Barcelona.
12.00h - 13.30h L’any litúrgic a la Seu de Manresa. Els actes i els espais.
Ponent: Mn. Joan Hakolimana, rector de Santa Maria de la Seu.
15.00h-16.30h L’avantcambra de l’eternitat: la capella funerària dels Saera i el seu mobiliari
litúrgic.
Ponent: Dra. Francesca Español i Bertran, Universitat de Barcelona.
16.30h-18.00h El frontal florentí de Manresa. Criteris per a la seva restauració.
Ponent: Carme Masdeu i Luz Morata. Morata-Masdeu, restauració de Teixits.

SEGONA JORNADA
8 d’abril de 2019
10.00h -11.30h El retaule de la Santíssima Trinitat d’Antoni Marquès.
Ponent: Dr. Miquel Mirambell i Abancó, Escola Superior de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de Catalunya.
12.00h -13.30h El pla director de la Seu de Manresa. Diagnosi, grans línies, memòria i futur
de les intervencions.
Ponents: Jaume Soldevila Segura i Jaume Soldevila Ribera, arquitecte i aparellador de
la basílica.
15.00h a 16.30h La Cripta de la Seu de Manresa. L’obra escultòrica de Jaume Padró.
Ponent: Dr. Francesc Miralpeix Vilamala, Universitat de Girona.
16.30h a 18.00h El barroc de la Seu de Manresa. Restes del naufragi.
Ponent: Dr. Francesc Miralpeix Vilamala. Universitat de Girona.

CONDICIONS I INSCRIPCIONS
 La formació de la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa és oberta a totes les persones a
qui els pugui interessar el temari. Es pot fer la inscripció al curs complet (2 dies) o bé a
només una de les jornades.
 El preu del curs complet és de 50€. El preu de cada jornada, en el cas d’assistir a només un
dia de formació, és de 30€. El número de compte al qual s’ha de fer l’ingrés és:
IBAN ES07-0182-4131-61-0202207402
 Perquè la inscripció sigui vàlida, cal fer l’ingrés i enviar el comprovant de la transferència i
les dades de l’assistent (nom i cognoms, email i telèfon de contacte) a:
gestio@seudemanresa.cat.
 El període d’inscripció finalitzarà el divendres 22 de març i les sol·licituds s’atendran segons
l’ordre d’inscripció.
 Les places són limitades.
 Els guies de l’Oficina de Turisme de Manresa i els membres de l’associació Els Amics de la
Seu poden inscirure’s gratuïtament a la formació enviant un email a:
gestio@seudemanresa.cat.
 La gestió de la Seu de Manresa es reserva el dret de modificar qualsevol de les activitats
programades, previ avís, o anul·lar-les en cas de força major.

