
DADES D’INSCRIPCIÓ I RESERVES 
 

Seu de la Jornada:  

Monestir de les Avellanes 

Ctra. C-12, Km. 181 (de Balaguer a Àger) 

25612 Os de Balaguer (La Noguera, Lleida) 

www.monestirdelesavellanes.com  

a/e: avellanes@maristes.org  
 
Preu d’inscripció:  

 10 € (curs reconegut amb diploma) 
 

Inscripció al curs:  

 Telèfon:  973 43 80 06  

 a/e: avellanes@maristes.org 

Heu d’emplenar la butlleta d’inscripció que us proporcionaran o 
que podeu descarregar-vos a la web del monestir. 
 
Reserves per al dinar 

 Hi haurà un menú especial per a tots els inscrits 

 Preu: 20 € (reserves en el moment d’inscripció a la jornada) 
 
Oferta d’allotjament 

Habitacions Casa d’Espiritualitat (preu per dia) 

 Allotjament i esmorzar 

 1 persona: 23 € (allotjament i esmorzar) 

 Allotjament, sopar i esmorzar  

 1 persona: 39,30 €  
La inscripció inclou les ponències, el coffe break i la visita guiada. Els preus inclo-
uen l’IVA. La taxa turística és a part (0,50€ per persona i dia) 

 
ORGANITZA I COL·LABORA 

 

 



EL GOIG, MOLT MÉS QUE UN DOCUMENT 
I JORNADA D’ESTUDI SOBRE ELS GOIGS  

MONESTIR DE LES AVELLANES 
 

La I Jornada d’Estudi sobre els Goigs al Monestir de les           

Avellanes, té per objecte celebrar el 10è aniversari de l’Arxiu 

Gavín. Centre de Documentació de Cultura Popular i          

Religiosa de Catalunya al Monestir de les Avellanes. (2008-

2018). Així mateix la jornada coincideix amb el Dia             

Internacional dels Arxius.  

Amb aquesta Jornada és vol obrir una reflexió sobre el goigs 

com a document polièdric que conté diversos valors,          

funcions i usos en el sí de la cultura popular i religiosa de 

Catalunya. Els temes que es tractaran són sobre els goigs en 

relació a l’edició i impremta, la música, la religiositat a nivell 

popular i la vessant antropològica del goigs.   

Les ponències es complementaran amb activitats com            

l’exposició de goigs, l’edició d’un goigs en motiu de la        

Jornada, la visita guiada a l’Arxiu Gavín i la interpretació      

musical comentada a càrrec Cor de Cambra Absis de l'Aula 

Municipal de Música d'Ivars d'Urgell.  

La I Jornada d’estudi sobre el goigs al Monestir de les         

Avellanes es organitzada per l’Associació d’Amics del         

Monestir de les Avellanes, l’Arxiu Gavín i els Amics dels 

Goigs.  

PROGRAMA  
 

09:30 h. Benvinguda i acte inaugural de la Jornada 

10:00 h. Dionís Gutiérrez. La col·lecció de goigs            
reeditats per la impremta de la Diputació de Lleida 2012-
2015. 

Debat 

10:45 h. Joan Arimany i Juventeny. Els goigs: documents 
compendi de la religiositat popular  

Debat (Pausa amb cafè)  

11:30 h. Dra. Josefina Roma i Riu. Els Goigs com a       
expressió del Mite Local.  

Debat 

12:15 h. Dr. Josep Maria Salisi i Clos. Els goigs com a     
element musical: dels inicis a l'actualitat. 
 

12:45 h. L’evolució històrica dels Goigs des de l’època 
medieval fins als nostres dies. Interpretació musical a 
càrrec del Cor de Cambra Absis de l’Aula Municipal de 
Música d’Ivars d’Urgell, dirigit per Josep Maria Salisi i 
Clos.  

Debat 
(Descans) 

14:00 h. Dinar  
 
15:30 h. Visita guiada a l’Arxiu Gavín. Centre de          
Documentació de Cultura Popular i Religiosa de            
Catalunya, a càrrec de Josep Sansalvador (arxiver)  

 
Fi de la Jornada 


