Arribem a la desena edició de la jornada
Reviure el patrimoni i ho fem amb un tema
complex però, alhora, apassionant. La recuperació del patrimoni jueu suscita múltiples
reflexions sobre el coneixement que tenim de
la cultura material dels jueus, el seu estudi i la

ORGANITZA

seva interpretació en el context de la societat
contemporània.
A Cervera hi ha nombrosa documentació
sobre l’important call jueu, la seva disposició
dins l’entramat urbà de la ciutat i l’evolució
que va viure fins l’expulsió de la comunitat.
Una documentació escrita que, ben interpretada, ens ha de donar llum sobre aquest

COL·LABORA

col·lectiu i ha de permetre, a poc a poc, la
recuperació de les restes materials però, sobretot, la recuperació de la seva memòria.
La presència de jueus no acaba però, amb
l’expulsió de 1492, sinó que Cervera també
serà un dels escenaris d’una nova fugida que
tindrà lloc en el context de la Segona Guerra
Mundial.

REVIURE EL PATRIMONI

LA RECUPERACIÓ DEL
PATRIMONI JUEU
DIVENDRES 30 D’OCTUBRE DE 2015 CERVERA

Lloc de les jornades:
sala Francesc Buireu
C. Manuel Ibarra, s.n
Cervera
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30 DIVENDRES
d’oct ubre
De 10 a 10.30 h
Arribada i lliurament
de la documentació.
Benvinguda i inauguració de la
jornada, a càrrec de Ramon Royes,
paer en cap de Cervera, i Carme
Bergés, directora Museu Comarcal
de Cervera.
			
De 10.30 a 11.30 h
La cultura material de los judíos de la
Sefarad medieval: observaciones en
torno a su estudio e interpretación?,
a càrrec de Javier Castaño, investigador del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC
De 11.30 a 12 h 		
Pausa - cafè
De 12 a 13 h
Noves aportacions sobre la localització dels calls de Cervera, a càrrec de
Xavier Rivera, historiador
De 13 a 14 h
Fugint de l’Holocaust. Catalunya i els
refugiats jueus de la Segona Guerra
Mundial, a càrrec de Josep Calvet,
comissari de l’exposició, i Mireia
Boya, documentalista.
De 14 a 14.30 h
Debat
De 14.30 a 16 h
Dinar (lliure)

De 16 a 16.45 h
In callo judaico Gerundae: la recuperació de la història i el patrimoni de
la Girona jueva, a càrrec de Sílvia
Planas, directora del Museu
d’Història dels jueus i
del Museu d’Història de Girona.
De 16.45 a 17.30 h
El valor cultural del call jueu de
Barcelona, a càrrec de Manel
Forcano, hebraista i escriptor.
De 17.30 a 18.15 h
1348 Tragèdia al call de Tàrrega, a
càrrec d’Oriol Saula i Anna Colet,
director tècnic i conservadora del
Museu Comarcal de
l’Urgell – Tàrrega.

Inscripció
Inscripció gratuïta. Cal formalitzar la inscripció
Es lliurarà certificat d’assistència
Us podeu inscriure també omplint el formulari
directament al lloc web següent:
www.museudecervera.cat/reviurelpatrimoni

El període d’inscripció
és fins el 28 de d’octubre de 2015

De 18.15 a 19 h
Debat i clausura amb la visita a
l’exposició Les llengües del
judaisme, produïda pel Patronat
Call de Girona.

Nom i cognoms

Professió
Adreça
Telèfon
Adreça electrònica
Voleu rebre més informació sobre les
activitats del Museu?

