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PROGRAMA D’ACTIVITATS
SANT PERE DE RODES
Xerrada
Sant Pere de Rodes, més enllà de la història
El conjunt monumental format pel monestir de Sant Pere de Rodes, el poblat de
Santa Elena i el castell de Sant Salvador és un document històric clau per a la
comprensió de les relacions de vassallatge entre els pilars del poder – els bellatores i
els oratores – i el poble o laboratores. Amb aquesta xerrada ens aproparem a l’art
romànic, a la vida monacal i a les disputes de poder que dugueren a l’autonomia del
monestir en plena època d’esplendor.
Dijous 22 de Març de 2012 a les 19,30h
Lloc: Aula Arqueonet
Centre d’Estudis Catalunya - Pelai, 42, 2on – 08001 Barcelona

Preu 10 €
Cal inscripció prèvia a arqueonet@arqueonet.net ó 937423014 ó 667013352

Visita didàctica
Sant Pere de Rodes, entre la història i la llegenda!
Els orígens del monestir de Sant Pere de Rodes encara avui dia són una incògnita per
als medievalistes. Els primers indicis de vida monacal en aquest emplaçament daten
de l’any 610 i la seva història està envoltada de llegendes, unes llegendes que
l’acompanyaran fins la seva desamortització al segle XIX. Ens acostarem a la història
del poblat i del monestir a través dels misteris que envolten la muntanya de Verdera.
Dimarts 3 d’Abril de 2012, de 10,30h a 13h
Lloc de trobada: a la porta principal del monestir, a les 10,15.
Preu 30€ (25€ per aquelles persones que hagin assistit a la xerrada)
Cal inscripció prèvia a arqueonet@arqueonet.net ó 937423014 ó 667013352
Activitats a càrrec de Soraya Belmonte
Llicenciada en història
Des de 2007 fa visites guiades a Sant Pere de Rodes

Consulteu el nostre web per descobrir totes les nostres activitats
www.arqueonet.net

