Presentació i objectius formatius
El 19 de març de 2007 es va publicar El pont dels jueus, la novel.la de la construcció del pont de Besalú. Durant
aquests anys, i encara ara, la novel.la ha venut més de cent mil exemplars i ha estat traduïda a diversos idiomes.
Parlarem del què suposat aquest llibre en la novel.la històrica catalana, recuperarem l’argument i el per què de
bastir una ficció al voltant d’aquella època comtal en què cristians i jueus no estaven tan allunyats com algú volia
fer-nos creure.
L’efemèride es completa amb una sortida a Besalú per passejar pels escenaris del llibre, això vol dir trepitjar les
pàgines de la novel.la. Visitarem els indrets per on transcorre la trama: el Monestir benedictí de Sant Pere, l’Antic
hospital de Sant Julià, el Call jueu (Micvé i restes de la sinagoga) i el Pont. La visita dura una hora mitja llarga,
visitant el casc antic de la mà de l’autor amb lectura de fragments d’El Pont dels jueus.
Professor
Martí Gironell i Gamero
Periodista i escriptor
Lloc, data i hora de la xerrada
Seu Arqueonet; c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona.
Dimarts 23 de maig a les 19:30-21:00h.
Lloc, data i hora de la visita
Seu Arqueonet; c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona.
Dissabte 27 de maig a les 9:00h.
Preu
Preu xerrada: 10€
Preu sortida Besalú: 60€
Preu xerrada + sortida Besalú: 70€ (inclou esmorzar, desplaçament amb autocar i visita guiada amb M. Gironell)
Dinar opcional a Besalú: 25€ (cal inscripció prèvia)
Programa
9:00h – 9:30h: Esmorzar a la seu d’Arqueonet
9:30h: Sortida en autocar cap a Besalú
11:15h/11:30h; arribada a Besalú i inici de la visita
14h/14:30h; dinar
17:00h: tornada cap a Barcelona
Serveis inclosos en la sortida
Esmorzar, trasllat en autocar a Besalú, acompanyament i explicacions/lectures de Martí Gironell.
Dinar opcional; si es vol dinar amb el grup en el restaurant seleccionat, cap sol·licitar-ho prèviament.
Inscripció
Podeu fer-la per qualsevol de les següents vies:
 Enviant un e-mail a arqueonet@arqueonet.net, indicant l’activitat a la que us voleu inscriure, el nom i
cognoms, l’e-mail i el telèfon de contacte.
 A través dels telèfons: 93 742 30 14 - 667 01 33 52.

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

