(Si us plau, feu arribar aquesta butleta a l'oficina de "la Caixa" de Sort. Gràcies)

Núm de compte: 2100 3618 75 2500005654

Preu del curs: 25 €

"la Caixa"
Ingressar a

Inscripció al curs:
La bruixeria al Pallars del segle XVI

organitza:

Direcció General del
Patrimoni Cultural
Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

amb la col·laboració de:

Curs:
Bruxas y Bruxos.
La bruixeria
al Pallars
del segle XVI

De l'1 d'octubre al
12 de novembre de 2010
CONSELL COMARCAL
PALLARS SOBIRÀ

AJUNTAMENT DE SORT

Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. Sort

CURS:

Bruxas y Bruxos.
La bruixeria al Pallars del
segle XVI
L'Arxiu comarcal del Pallars Sobirà us proposa
un curs sobre bruixeria situat al Pallars de finals
de l'Edat Mitja i principis de l'Edat Moderna.
Us presentem, d'aquesta manera, un tema
històric no gaire conegut en el context de la
història de les nostres comarques i que
actualment és objecte d'estudi i d'investigació.
El curs constarà de cinc sessions impartides per
especialistes en la matèria i mantindrà un caire
molt entenedor i divulgatiu.
Els participants rebran un dossier preparat pels
professors amb el material complementari per
a cadascuna de les sessions. En finalitzar el curs
l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà lliurarà un
certificat d'assistència.

PROGRAMA:
Divendres, 1 d'octubre:
La bruixeria a Catalunya
Professor: Antoni Pladevall
Divendres, 15 d'octubre:
La Inquisició a Catalunya
Professora: Anna Chávez
Divendres, 22 d'octubre:
Els processos de bruixeria al Pallars
Professor: Jaume Oliver
Divendres, 5 de novembre:
Anàlisis d'alguns processos de
bruixeria del Pallars
Professor: Pau Castell

Butlleta d'inscripció

CURS:

La bruixeria al Pallars
del segle XVI
NoM I CoGNoMS .........................................
.............................................................................
ADREÇA............................................................
.............................................................................
C.P. i PoBLACIó...............................................
............................................................................
TELF. ................................................................

A més a més, el curs està inclòs dins el Pla de
Formació dels Pallars, per la qual cosa totes les
persones que hi assisteixin mitjançant aquest
Pla rebran la certificació del Departament
d'Educació. Caldrà, però, realitzar un treball
complementari per arribar a computar les 20
hores del certificat.

Divendres, 12 de novembre:
La bruixeria a la cultura popular
pallaresa
Professora: Ramona Violant

Recordeu que el nombre de places és limitat i
que es tindrà en compte l'ordre d'inscripció.

Totes les sessions del curs tindran lloc a l'Arxiu
Comarcal del Pallars Sobirà (C/Joaquim Sostres,
s/n. Sort. Telf. 973 621 409) a les 20,00 h.

Inscripció: 25,00 €
Núm. places: 80

Cal lliurar la butlleta d'inscripció a qualsevol oficina
de "la Caixa" abans del 22 de setembre de 2010.

E-MAIL ......................................................@
............................................................................

Termini d'inscripció:
Fins el 22 de setembre de 2010
Preu del curs: 25,00 €

A ingressar a "la Caixa"

