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Informació addicional
Lloc: Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)
Duració: 10 hores
Preu d’inscripció: 35 €
Places limitades

Foto: Gustavo Taboada

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es
Tel. 971351500

Seguiu-nos a:

C6. Els convents de clausura

DL: ME-563/2021

de Menorca. Passat, present
i perspectives de futur
Dates: 10 i 11 de juny de 2022

www.uimir.cime.es

Coordinació i professorat:
Margarita Novo Malvárez. Universitat de les Illes Balears (UIB)
Miquela Forteza Oliver. Universitat de les Illes Balears (UIB)

Programa
Divendres, 10 de juny, de 16.00 a 20.30 h
16.00 a 16.15 h Recepció i benvinguda als participants.

Objectius:

16.15 a 20.30 h

• Aproximar-nos al context historicoartístic dels ordes religiosos a Menorca
• Identificar els principals convents fundats a Menorca prestant una atenció
especial a les clausures.
• Analitzar-ne el patrimoni moble i immoble.
• Acostar-nos a la seva situació actual tractant de presentar un diagnòstic
individualitzat dels dos cenobis de l’illa i analitzar les possibilitats de futur.
• Valorar la importància del manteniment de la seva funció tradicional
principalment per a la conservació del seu patrimoni immaterial.
• Establir una comparació entre els edificis i la seva trajectòria respecte als
convents de clausura de Mallorca.
• Presentar propostes de nous usos implantades en altres convents com una
possibilitat que pot ajudar a la supervivència d’aquestes institucions.

Bloc 1. La gestió del patrimoni religiós a l’Estat espanyol (1,5 h)
• Antecedents històrics.
• Instruments actuals de gestió.
Bloc 2. Aproximació historicoartística
al sistema monàstic menorquí (3 h)
• El monestir de les concepcionistes franciscanes de Maó.
• El monestir de Santa Clara de Ciutadella.

Dissabte, 11 de juny, de 9.00 a 13.30 h
Bloc 3. Anàlisi del panorama i la problemàtica actual
dels convents de clausura. El cas de Menorca (1,5 h)
• Incidència de la crisi conventual en el context menorquí.

Descripció del curs:
A les Illes Balears recentment ha començat el debat sobre la problemàtica que afecta
els convents de clausura a causa de la falta de vocacions, cosa que repercuteix en el dia
a dia d’aquestes institucions. Tenint en compte aquesta qüestió, en aquest curs ens
plantejam aprofundir en la situació particular que afecta els dos convents existents a
l’illa (Santa Clara de Ciutadella i el de les concepcionistes de Maó), aprofundint tant en
la problemàtica actual, que en condiciona el dia a dia i la supervivència, com en els elements que els caracteritzen des d’un punt de vista formal (patrimoni immoble, moble
i de caràcter immaterial). A través d’una exposició teòrica ens acostarem a aquestes
qüestions partint de l’al·lusió al context històric i artístic que n’ha marcat la gènesi i
consolidació i, per extensió, al de les restants fundacions que es van localitzar a Menorca
durant les etapes medieval i moderna.
El curs es desenvoluparà
a partir de diverses sessions teòriques amb suport
audiovisual. En cadascuna es combinarà l’exposició teòrica amb la participació i debat entre el docent i el públic assistent.
Activitat principal proposada: visita guiada als
convents de clausura de
Maó i Ciutadella.

• Alternatives implantades a diferents convents del territori balear i
espanyol.

Cloenda
Visita guiada al convent de Santa Clara (Ciutadella) i de la Immaculada Concepció
(Maó) (3 h) (pendent de confirmació amb les superiors de tots dos convents).

Participants a qui va adreçat principalment
Aquest curs està adreçat a qualsevol persona de la comunitat universitària o
extrauniversitària que tengui interès en el tema o que se senti especialment vinculada
a la història, l’art i el patrimoni de Menorca.

