
PALMA-ARTÀ, 13, 14 I 15 DE SETEMBRE DE 2018

LLOC    
Dies 13 i 14: CC Sa Nostra. C/ de la Concepció, 12. Palma
Dia 15: voltes de na Batlessa. C/ de Ciutat, 1. Artà

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS   
Inscripció gratuïta a:
bellpuig@conselldemallorca.net

Els docents s’han d’inscriure en el Portal del Personal Docent de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La inscripció i l’assistència al 85 % de les sessions donen dret a un 
certificat d’assistència amb aprofitament. Jornades reconegudes 
com a hores de formació permanent del professorat.

COORDINACIÓ
Albert Cassanyes Roig (Universitat de Lleida)
Pere Fullana Puigserver (Universitat de les Illes Balears)

COORDINACIÓ TÈCNICA
M. Teresa Rullan (Consell Insular de Mallorca)

COMITÈ CIENTÍFIC
Dra. Maria Barceló Crespí (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Albert Cassanyes Roig (Universitat de Lleida)
Dr. Pere Fullana Puigserver (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Flocel Sabaté i Curull (Universitat de Lleida)
Dra. Karen Stöber (Universitat de Lleida) 
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DIJOUS, 13 DE SETEMBRE
17.00 h  |  Inauguració de les jornades
17.30 h  |  «Premontré, la foscor dels orígens». Flocel Sabaté 
(Universitat de Lleida)
18.30 h  |  Pausa
19.00 h  |  «El particularismo de las fábricas premonstratenses 
hispanas en la Edad Media». María Teresa López de Guereño 
(Universidad Complutense de Madrid)

DIVENDRES, 14 DE SETEMBRE
10.00  h  |  «El monestir premostratenc de Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes, panteó comtal». Francesc Fité (Universitat de Lleida)
11.00  h  |  Pausa
11.30 h  |  «Una presència dels canonges premonstratesos segons l’estil 
colonial: Bellpuig d’Artà». Josep Amengual (Missioners dels Sagrats Cors)
12.30 h   |  «Les fonts per a l’estudi del monestir de les Avellanes».  
Robert Porta (Monestir de les Avellanes)
16.00 h   |  «Bellpuig després dels premonstratesos: una possessió en  
un antic priorat». Albert Cassanyes Roig (Universitat de Lleida)
17.00 h   |  «Els canonges il•lustrats de Bellpuig de les Avellanes: de la 
quietud del claustre a l’agitació de la recerca». Alberto Velasco (Museu 
de Lleida-Universitat de Lleida)
18.00 h   |  Pausa
18.30  h  |  «Manuel de Oviedo i Antonia de Oviedo, fundadora de les 
Germanes Oblates del Santíssim Redemptor: les Avellanes entre 1835  
i 1898». Pere Fullana (Universitat de les Illes Balears)

DISSABTE, 15 DE SETEMBRE
10.00 h  |  Concentració a la plaça del Tub per al trasllat a Artà
11.30  h  |  Visita al monestir de Bellpuig d’Artà. Arqueòlegs del Consell 
Insular de Mallorca
14.00  h |  Dinar
16.00 h  |  «Bellpuig: de monestir a marquesat. Fonts i problemàtica 
d’una llarga evolució». Antoni Picazo (Arxiu Municipal d’Artà-Universitat 
de les Illes Balears)
17.00  h  |  Acte institucional dels ajuntaments d’Os de Balaguer  
(la Noguera) i d’Artà (Mallorca)
18.30 h   |  Cloenda de les jornades
19.00  h  |  Tornada a Palma amb autocar

Els canonges regulars premonstratesos arribaren 
a Mallorca tot just després de la conquesta 
de 1229. El rei Jaume I donà a l’abadia de 
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, de 
l’orde de la Premontré, drets i terres a Artà. 
Els canonges hi fundaren el priorat de Santa 
Maria de Bellpuig, filial del monestir de les 
Avellanes. Durant dos-cents anys, la petita 
comunitat artanenca es mantingué amb 
no poques dificultats, fins que, el 1425, els 
premonstratesos permutaren Bellpuig d’Artà 
per la vila d’Os de Balaguer. La seva presència 
a Mallorca s’acabà en aquell moment, mentre 
que l’abadia de les Avellanes sobrevisqué fins a 
les desamortitzacions del segle xix.  

Aquestes jornades pretenen donar a conèixer 
els premonstratesos i valorar-ne les accions i 
el llegat. Per aconseguir-ho, es vol promoure 
l’agermanament entre els municipis d’Os 
de Balaguer i d’Artà a través dels respectius 
monestirs de Bellpuig, que compartiren nom, 
orde i història durant dos segles. Igualment, 
diversos especialistes ens presentaran 
els diferents episodis de la història dels 
premonstratesos, de les Avellanes i de Bellpuig 
d’Artà, perquè només coneixent-la serà possible 
apreuar-ne l’herència.

Albert Cassanyes Roig  
i Pere Fullana Puigserver


