Descobrint el patrimoni
històric d'Os de Balaguer
CICLE DE CONFERÈNCIES
Dies: 27 d'octubre, 10 i 24 de novembre de 2018
Hora: 18:00 h. Lloc: Ajuntament d'Os de Balaguer
Vine i descobreix la teva història!

PRESENTACIÓ
Descobrint el patrimoni històric d'Os de Balaguer, és un cicle de
conferències que té per objectiu aprofundir en el coneixement de la
història del municipi d'Os de Balaguer a través del seu patrimoni
cultural.
Os de Balaguer és un municipi que agrupa diversos nuclis de població,
habitats o deshabitats i un terme amb una gran riquesa històrica.
Aquest cicle de conferències pretén redescobrir-nos aquest passat,
per tal de posar-lo en valor en l'actualitat.
En aquesta edició volem donar a conèixer la història dels monestirs
que es troben dins del municipi d'Os de Balaguer: Santa Maria de
Vallverd i Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.
Al mateix temps, i per commemorar el 10è aniversari de la inauguració
de l'Arxiu Gavín. Centre de Documentació de Cultura Popular i
Religiosa de Catalunya, explicarem el patrimoni religiós d'Os de
Balaguer a través de les imatges que es preserven en aquest arxiu. I
aprofitarem també d'aquesta manera per reivindicar que el nostre
municipi acull l'arxiu particular més important d'Europa (segons la
UNESCO) i l'únic arxiu del món que té fotografiades totes les esglésies
d'un país, en el nostre cas les de Catalunya, Andorra, Catalunya nord i
la Franja de Ponent.
Descobrint el patrimoni històric d'Os de Balaguer, està destinat a tots
els veïns del municipi que vulguin redescobrir els testimonis del passat
del nostre poble. Totes les conferències són d'accés lliure i en finalitzar
comptaran amb una degustació de productes locals. Us hi esperem!
Estefania Rufach i Fontova
Alcaldessa d'Os de Balaguer

PROGRAMA
Dissabte, 27 d'octubre de 2018 (a les 18:00 h)
Un tomb per la història del monestir de
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes
a càrrec de Robert Porta (Monestir de les Avellanes)
i degustació de productes Torrons i Mel Alemany i
Vi del Monestir de les Avellanes

Dissabte, 10 de novembre de 2018 (a les 18:00h)

L'Arxiu Gavín a la recerca del patrimoni
d'Os de Balaguer: un recorregut gràfic
a càrrec de Josep Sansalvador (Arxiu Gavín)
i degustació de productes Molí del Pau i Carnisseria Anna

Dissabte, 24 de novembre de 2018 (a les 18:00h)
Santa Maria de Vallverd:
el monestir de Tragó
a càrrec de Xavier Mora (Amics de Tragó de Noguera)
i degustació de productes Molí Freixes i Forns Goar

ORGANITZA I COL·LABORA

Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament d'Os de Balaguer
Horari: 18:00 h.
Entrada: gratuïta

