
 

  
  

 



    

 

 

 

PROGRAMA FORMACIÓ 2018 

PRIMERA JORNADA 
12 de març de 2018 
 
10.00h - 11.30h L’església, una “màquina de resar”. 
Àmbits litúrgics: presbiteris, capelles laterals, baptisteris, claustres, etc. 

Ponent: Dr.Marc Sureda, conservador del MEV. 
 
12.00h - 13.30h Els cristians de Manresa, avui. 
Parròquies, convents, entitats, organismes supra-parroquials, etc. 

Ponent: Mn. Joan Antoni Castillo, arxiprest de Manresa. 
 
16.00h - 17.00h Les celebracions durant l’any litúrgic: les eines i els escenaris a la Seu  
de   Manresa. 
Altars, capelles, ornaments de colors, calzes, creus processionals i arques de relíquies. 

Ponent: Joan Torra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. 
 
 

SEGONA JORNADA 
19 de març de 2018 
 
10.00h -11.30h Els retaules gòtics de la Seu. 
Confrares, canonges, pintors i devocions.   

Ponent: Dra. Anna Orriols, professora de la UAB. 
 
12.00h -13.30h La canònica agustiniana de Manresa. Evolució de la comunitat i vida religiosa. 
Rectors, capellans, canonges, monjos, beneficiats, sagristans i escolans. 

Ponent:  Jordi Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi. 
 
16.00h - 17.30h La construcció d’un temple gòtic. El cas de la Seu de Manresa. 
Arquitectes, mestres de cases i picapedrers. 

Ponent: Dr.  Joan Valero, especialista en escultura gòtica. 
 
 

CONDICIONS I INSCRIPCIONS 
 
 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 a partir del 22/02/2018 enviant un email 
a:  gestio@seudemanresa.cat 
 

 Tots els interessats en el temari del curs seran benvinguts a la formació. Els alumnes es 
podran inscriure al curs complet (2 jornades) o a les jornades soltes. 
 

 Les sol·licituds s’atendran segons l’ordre d’inscripció. El període d’inscripció serà del 
26/02/2018 al 09/03/2018. 
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 Les places són limitades. 
 

 Perquè la inscripció sigui vàlida, cal fer l’ingrés del cost total del curs de formació i enviar 
el comprovant de l’ingrés i les dades de l’assistent (nom i cognoms, email i telèfon de 
contacte) a: gestio@seudemanresa.cat 

 

 El preu del curs complet és de 40€. El preu de cada jornada, en el cas d’assistir a només un 
dia, és de 25€. El número de compte al qual s’ha de fer l’ingrés és: IBAN ES07-0182-4131-
61-0202207402 

 

 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. 
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