


MATÍ

CONFERÈNCIES A LA PAERIA
Ser dona a l’edat mitjana

Lloc: sala d’actes de la Paeria de Balaguer

9.15 h
Presentació de la jornada

9.30 h 
Podien viure les dones del 

seu treball a la baixa edat mitjana?
Maria Elísa Varela-Rodríguez 

(Universitat de Girona)

10.30 h 
Pausa 

11 h 
Ser dona i musulmana
Dolors Bramon i Planes 

(Universitat de Barcelona)

12 h 
Reivindicació de Margarida de Montferrat,

 una comtessa d’Urgell 
condemnada per la història
Virgínia Costafreda Puigpinós

(historiadora)

13.15 h 
Inauguració del Balcó Il.lustrat 
de Margarida de Montferrat

Lloc: plaça dels comtes d’Urgell



TARDA

HISTÒRIA SOTA ELS PORXOS
 Emmalaltir i guarir 

a l’edat mitjana i al Renaixement 
Lloc: plaça del Pou

(hi haurà servei de bar)

17 h 
Marginació o assistència?: 

la lepra a la Catalunya medieval
Clara Jáuregui (Catedral de Barcelona)

17.45 h 
Medicina i Inquisició. 

El cas del metge valencià Lluís Alcanyís
(ca. 1440-1506)

Frederic Aparisi Romero (Universitat de València)

18.30 h 
Vejez, enfermedad 

y muerte en el Renacimiento
Raúl Villagrasa Elías 

(Instituto de Historia - Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas)

19.30 h 
Cloenda de la jornada 

Reserva prèvia necessària al telèfon: 
973 445 194 

o al Museu de la Noguera/Oficina de Turisme
turisme@balaguer.cat

(Plaça dels comtes d’Urgell, 5 Balaguer)



A LA PLAÇA DEL MERCADAL

20 h 
Obertura de l’espai gastronòmic 

Les Tavernes i del petit Mercat Artesanal
 

20.30 h 
Ballada de l’Harpia damunt 
l’escenari de Les Tavernes

21 h
Actuació del duet Marina&Capi

22.30 h 
Actuació del grup K-sonronda

L’espai gastronòmic romandrà 
obert fins a la 1 h de la matinada 

Per tal de tenir taula i poder sopar en aquest 
espai gastronòmic caldrà fer reserva prèvia 

al telèfon de l’Oficina de Turisme, al 973 445 194 
màxim 8 persones per taula. 

Ho podreu fer fins al 30 de setembre.
Es recomana anar vestits de l’època medieval.

És obligatori l’ús de mascareta

Cabuda limitada

Recorda mantenir la
distància de seguretat
entre persones si no són
de la mateixa unitat familiar2 m


