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 NOTAS DE PRENSA  (Fecha 14 de Octubre de 2008 � Número 736 � Año XI) 

L’IEC ha inaugurat avui a Mallorca un congrés que analitzarà la figura de Jaume I 
i la història de l’illa en temps del monarca   

El simposi és un dels actes commemoratius del vuitè centenari del naixement de qui va conquerir Mallorca el
 
 
 
El congrés «La conquesta de Mallorca. L’economia urbana, comercial i marítima. La figura de Jaume I» 
avui, 14 d’octubre, a les onze del matí al Centre de Cultura de Palma de Mallorca (carrer de la Concepci
parlaments del president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner; el director general de l’Institut Europeu 
de la Mediterrània (IEMed), i el director insular de Relacions Institucionals del Consell de Mallorca, Pere Fullana. El 
congrés està organitzat per l’IEC amb la col�laboració del Govern Insular de Mallorca i l’IEMed, i forma part de les 
activitats programades per l’IEC per commemorar el vuitè centenari del naixement de Jaume I. 
 
 
 
En el simposi s’abordaran diversos aspectes de la història de Mallorca sota el regnat del monarca: la conquesta, el 
repoblament i l’ordenació del territori; la separació del regne de Mallorca de la resta d’estats de la Corona 
catalanoaragonesa per Jaume I en benefici del seu fill segon, Jaume II; a més d’aspectes generals com
urbana i, en particular, el comerç i la navegació. L’anàlisi de la figura de Jaume I també tindrà un lloc destacat en
congrés: s’analitzarà la personalitat del monarca vista pels seus contemporanis, a l’època moderna i a la Renaixen
així com l’arrelament popular de la seva figura, la historiografia contemporània i la iconografia sobre Jaume I.
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Noticias relacionadas:

L’IEC organitzarà el primer congrés d’acadèmies de la Mediterrània, amb seu a Barcelona Institut d'Estudis Catalans
de prensa - 14 de Octubre de 2008). 
 
Lleida acull, a partir de demà, el simposi internacional «L’església en temps de Jaume I» (Notas de prensa - 16 de
 
Proposta d’acord que presenta J.Simon Gornés Hachero, Conseller del Grup Popular en el CIM, respecte estudi sobre l
del catalá a Menorca. (Notas de prensa - 6 de Marzo de 2007). 
 
EL MOVIMENT ESCOLTA I ELS ESPLAIS DE MALLORCA ES REUNEIXEN PER ACTUAR CONJUNTAMENT DAVANT LES 
ADMINISTRACIONS (Notas de prensa - 5 de Septiembre de 2008). 
 
ELS GRUPS D’ESPLAI A MALLORCA PUBLIQUEN LA SEVA HISTÒRIA BISBAT DE MALLORCA (Notas de prensa - 14 de Septiembre de
2008). 
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L'IEC inaugura un congrés que analitzarà la figura de Jaume I i la 
història de l'illa durant el seu regnat  

ACN // 13.10.2008 // 18.02 h    Ref. 454918 // 0 caràcters  

Barcelona.- El congrés 'La conquesta de Mallorca. L'economia urbana, comercial i marítima. La figura de Jaume I' s'inaugurarà demà dimarts, 14 
d'octubre, a les onze del matí al Centre de Cultura de Palma de Mallorca. L'acte comptarà amb la presència del president de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), Salvador Giner; el director general de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), i el director insular de Relacions 
Institucionals del Consell de Mallorca, Pere Fullana. El congrés forma part de les activitats programades per l'IEC per commemorar el 8è 
centenari del naixement de Jaume I.  
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Coneguem Jaume I fins al darrer detall 

Ahir començaren les conferències del congrés internacional 
sobre el monarca que es fa aquests dies al Centre de Cultura 
Sa Nostra 

Arnau Busquets | 14/10/2008 | Vistes: 50  
Valoració 

Els actes del l’Any Jaume I, que commemora el vuitè centenari del seu naixement, continuen en 
dansa. Ahir arrencaren, al Centre Cultural Sa Nostra, les xerrades del congrés internacional La 
conquesta de Mallorca. L’economia urbana, comercial i marítima. La figura de Jaume I, que 
s’allargarà fins dijous i intentarà aportar nous coneixements sobre el rei. 

El programa de l’organització incloïa també una sortida guiada pel litoral en què desembarcà el 
monarca i una interpretació dels fets de la batalla de Portopí, però durant el matí d’ahir allò que va 
començar de manera oficial fou el programa de conferències, que s’agrupen en diferents temàtiques: 
l’expansió territorial cap a les Illes, l’economia i la política successòria. En total, denou dissertacions 
repartides en tres dies i que seran realitzades per especialistes de primera qualitat. Al final de cada 
jornada s’iniciarà un debat, en el qual els assistents i els ponents podran discutir els temes que hi 
hagin estat tractats. 

  

Una reunió rigorosa 

D’entre tots els actes commemoratius organitzats enguany, aquest és ben segur un dels més 
especialitzats. El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, va destacar ahir 
que, al contrari dels "grans congressos", el format reduït d’aquesta "reunió" permet un major rigor i 
seriositat. Giner subratllà el fet que l’IEC (organitzador d’aquesta iniciativa) forma part d’un "àmbit 
europeu de cultura, llengua i història" que deu molt a Jaume I, qui propicià el "moment estel·lar del 
que avui coneixem com a Països Catalans". 

Els responsables esmentaren la proximitat de la figura de Jaume I com una dimensió "popular" que 
volen mantenir. Senén Florensa, director de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), apuntà 
que l’expansió de la Corona durant el regnat del rei en Jaume és una mostra de la interculturalitat ben 
entesa, "en què no hi ha dues parts enfrontades, sinó dues parts d’un tot més complex". Des del 
Consell de Mallorca, Pere Fullana qualificà de "molt rellevant" que el congrés es faci a Palma, pel 

Rate it 1 
stars  
Rate it 2 
stars  
Rate it 3 
stars  
Rate it 4 
stars  
Rate it 5 
stars 

Currently 
rated 5 star
(s) on 5 

Pàgina 2 de 5dBalears.cat :: Coneguem Jaume I fins al darrer detall

16/10/2008http://dbalears.cat/actualitat/Cultura/coneguem-jaume-i-fins-al-darrer-detall.html



pes específic que Mallorca tingué en l’itinerari conqueridor. 
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Asistirán importantes historiadores 

Palma acoge un congreso sobre la figura del Rei en Jaume y la historia de

-- 14 Octubre 2008  

Palma (LB).- El Centre de Cultura de Sa Nostra de la capital balear acogió hoy, y por un espacio de tiempo que se prolongar
día 16 de octubre, un congreso bajo el título ‘La conquesta de Mallorca. L’economia urbana, comercial
que el denominador común fue hablar de cómo influyó en la historia de la Mallorca la llegada del Rei en Jaume en 1229. 

Mediante comunicado, el Institut d’Estudis Catalans (IEC) explicó que se trata de un simposio en el que se han tratado temas como la conquista
en sí, la ordenación del territorio, así como la separación del reino de Mallorca del resto de estados que compon
aragonesa por parte de Jaume I, en beneficio de su hijo, Jaume II. 

No obstante, y a lo largo de estas jornadas, se estudiará de qué manera influyó el Rei en Jaume en su 
cultura moderna y contemporánea de la isla. 

Asimismo, estas jornadas contarán con la participación de importantes historiadores tanto baleares, como del resto del panorama nacional que
expondrán sus puntos de vista sobre la persona que en 1229 llegó a Mallorca. 

 
 

Inicie sesión para redactar noticias, subir vídeos y suscribirse a libertadbalear.com
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El IEC analiza desde hoy en Palma la figura del rey 
Jaime I y la conquista de Mallorca 

 

EFE. PALMA. El Institut d´Estudis Catalans (IEC) inaugura hoy en Palma un congreso en el que se analizará 
la figura de Jaime I y la historia de Mallorca en tiempos del monarca, con motivo del año conmemorativo del 

800 aniversario del conquistador. 

El congreso, con el título La conquista de Mallorca. La economía urbana, comercial y marítima. La figura de 

Jaime I, se inaugurará con la presencia del presidente del IEC, Salvador Giner, y el director insular de 

Relaciones Institucionales del Consell, Pere Fullana. 

En el simposio se abordarán la conquista, la repoblación y la ordenación del territorio de la isla tras la 

conquista de Jaime I, así como la separación del reino de Mallorca del resto de estados de la Corona 

catalanoaragonesa en beneficio de Jaime II. 
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N.549 ! Dijous, 16 d'octubre de 2008 ! 16.47h 

 

Un congrés analitza la influència de Jaume I a Mallorca 
durant el seu regnat 
Es porta a terme al Centre de Cultura de Palma 
 !  !  ! 

 
 

El vuitè centenari del naixement de Jaume I continua generant 
actes a tota la geografia dels Països Catalans. Aquests dies a 
Palma s'hi celebrarà el congrés 'La conquesta de Mallorca. 
L'economia urbana, comercial i marítima. La figura de Jaume I' que 
analitzarà la conquesta de les Balears per part del rei català, així 
com diversos aspectes de la història de Mallorca sota el regnat del 
Conqueridor.  
 
El congrés s'inaugura aquest dimarts, 14 d'octubre, al Centre de 
Cultura de Palma, i comptarà amb la presència del president de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner; el director 
general de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), i el director 
insular de Relacions Institucionals del Consell de Mallorca, Pere 
Fullana.  

En el simposi s'abordaran aspectes de la història de Mallorca sota el regnat del monarca com la conquesta, el 
repoblament i l'ordenació del territori; la separació del regne de Mallorca de la resta d'estats de la Corona 
catalanoaragonesa per Jaume I en benefici del seu fill segon, Jaume II, i el comerç i la navegació d'aquesta 
època. També s'estudiarà la personalitat del monarca vista pels seus contemporanis, a l'època moderna i a la 
Renaixença, així com l'arrelament popular de la seva figura. 
 
Prèviament a la inauguració del congrés, aquest dilluns, a les quatre de la tarda, s'ha fet una visita pel litoral on 
es va produir el desembarcament de Jaume I. HI han intervingut Gabriel Ensenyat, de la Universitat de les Illes 
Balears, i Xavier Renedo, de la Universitat de Girona. 
 

 

Notícies relacionades 
 

18.09.2008. El 'Llibre dels fets' de Jaume I ja es pot consultar a Internet  
05.09.2008. Lleida commemora l'Onze de Setembre amb activitats de l'aniversari de Jaume I  
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Palma acull un congrés sobre la figura del Rei en 
Jaume i la història de Mallorca 

   PALMA DE MALLORCA, 14 d'octubre (EUROPA PRESS) 

 

 

   El Centre de Cultura de Sa Nostra de la capital balear va acollir avui, i per un espai de temps que durarà fins al 

pròxim dia 16 d'octubre, un congrés amb el títol 'La conquesta de Mallorca. L'economia urbana, comercial i marítima. 

La figura de Jaume I', en què el denominador comú va ser parlar de com va influir en la història de la Mallorca 

l'arribada del Rei en Jaume en 1229.  

   Mitjançant comunicat, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va explicar que es tracta d'un simposi en el qual s'han 

tractat temes com la conquista en si, l'ordenació del territori, així com la separació del regne de Mallorca de la resta 

d'estats que componien la Corona catalano-aragonesa per part de Jaume I, en benefici del seu fill, Jaume II. 

   Tot i això, i al llarg d'aquestes jornades, al congrés s'estudiarà de quina manera va influir el Rei en Jaume en la 

seva època, així com la seva importància en la cultura moderna i contemporània de l'illa. 

   Alhora, aquestes jornades comptaran amb la participació d'importants historiadors tant balears, com de la resta 

del panorama nacional que exposaran els seus punts de vista sobre la persona que en 1229 va arribar a Mallorca.
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