PREU (dinar divendres inclòs): General :

70 €
Estudiants : 50 €

ORGANITZA:

JORNADA D’ESTIU DEL SAF

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Inscriviu-vos enviant un correu electrònic a
saf.mbc@gmail.com abans del dia 21 de juny amb el
vostre nom i cognoms, professió i entitat.
El pagament s’efectuarà abans del 21 de juny per
transferència bancària a Banc de Sabadell 0081 0073
15 0001447548 (indiqueu el vostre nom complert i el
de la jornada). Remeteu per correu electrònic el
comprovant, i si us heu inscrit com a estudiant, adjunteu
còpia del carnet d’estudiant o matrícula vigent.

Reconegut amb mig crèdit acadèmic
per la Universitat de Barcelona

LLOC:
Hostatgeria del
Monestir de Sant Pere
de les Puel·les
C/ Dolors Monserdà, 31
08017 BARCELONA
Com arribar-hi:
- FGC, parada Sarrià
- TMB, autobús L22, L64, L66, L68, L75, L130 i V7

El SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de
Monges Benedictines, vetlla per la preservació,
conservació, gestió i difusió del patrimoni documental
dels monestirs que l’integren: Sant Pere de les Puel·les
de Barcelona, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de
Mont-serrat, La Santa Família de Manacor i Santa
Maria de Puiggraciós.
El SAF programa diferents activitats (jornades, cursos,
conferències, itineraris històrics, visites guiades,
excursions) sobre la història i el patrimoni del monacat
benedictí femení de casa nostra al llarg de la història i
del context social que l’ha envoltat.

Amb la col·laboració:

PRODUCCIÓ DOCUMENTAL EN
FEMENÍ
Introducció a la diplomàtica monàstica

5 i 6 JULIOL 2013

JORNADES D’ESTIU DEL SAF
JORNADES D'INTRODUCCIÓ A LA
DIPLOMÀTICA MONÀSTICA A TRAVÉS
DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL
D’UN MONESTIR FEMENÍ
Les jornades permetran:
•

•

•

CONÈIXER el funcionament intern i les
relacions amb el món exterior d’una
comunitat monàstica femenina al llarg
del temps, mitjançant l’anàlisi diplomàtica
de les principals tipologies documentals
d’un arxiu monàstic.
APROPAR-SE a una documentació
d’alt valor patrimonial que, en bona
part, encara resta inèdita (la dels tres
fons documentals gestionats pel SAF:
Sant Benet de Montserrat, Sant Daniel
de Girona i Sant Pere de les Puel·les).
ENTRAR al dipòsit d’arxiu del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les (segle X) i
PRENDRE CONTACTE amb un dels
fons documentals monàstics femenins
més importants de Catalunya, tant
per volum com per antiguitat.

DIRIGIDES A:
- Estudiants
d’història,
ciències
i
tècniques historiogràfiques, arxivística
i documentació
- Arxivers
- Gestors de patrimoni documental
- Investigadors

PROGRAMA
Divendres, 5 de juliol
9:30
10:00
10:15

Recepció i lliurament de material

09:30

Tipologies documentals II:
relacions amb el món exterior

11:30

Pausa - cafè

12:00

Taller: mostra de documents i
escriptures d’un fons monàstic

13:30

Cloenda i valoració

Presentació de la jornada
El perfil d’un arxiu monàstic

11:30

Pausa - cafè

12:00

Tipologies documentals I:
funcionament intern

14:00

Pausa - dinar

15:30

Visita a l’Arxiu del Monestir de
Sant Pere de les Puel·les

16:45

Dissabte, 6 de juliol

La vida d’una dona al monestir: el
seu testimoni documental

A CÀRREC DE:
Dra. Núria JORNET i BENITO
Professora de la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la Universitat de Barcelona
Irene BRUGUÉS MASSOT

18:30

Cloenda

Arxivera en cap del SAF. Servei d’Arxius de la
Federació Catalana de Monges Benedictines

