
Conferenciants i 
data d’intervenció 

«Competències de les 
administracions públiques en la 
gestió del patrimoni cultural»
Dimecres 28 de setembre, 18 h
Toni Lozano
Tècnic de Patrimoni del Consell de Mallorca

«Recorregut comentat pel centre 
històric de Palma»
Divendres 7 d’octubre, 16 h 
Sessió al centre de Palma
Magdalena Riera
Arqueòloga municipal de Palma

«Els catàlegs de camins: una eina 
per a la defensa del patrimoni» 
Dimecres 19 d’octubre, 18 h 
Francesca Rotger
Tècnica historiadora del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca

«Elements del patrimoni vegetal 
i gestió del bosc a la Serra de 
Tramuntana»
Dimecres 26 d’octubre, 18 h 
Antoni Martínez
Doctor en Ecologia 

«El paper de l’historiador de l’art 
en el seguiment d’una rehabilitació 
arquitectònica. El cas de Can 
Weyler»
Dimecres 2 de novembre, 18 h 
Concepció Bauza de Mirabo
Historiadora de l’art

«El pla d’accessibilitat d’un museu. 
El cas del Museu de Manacor»
Divendres 11 de novembre, 16 h
Sessió al Museu de Manacor
María José Rivas
Arqueòloga, postgrau en Gestió de Museus

«De la investigació a l’exposició al 
Museu de Menorca»
Dimecres 16 de novembre, 18 h 
Via Zoom
Montserrat Anglada
Tècnica del Museu de Menorca

«El Bisbat de Mallorca i la gestió 
del patrimoni cultural religiós»
Dimecres 23 de novembre, 18 h 
Mossèn Francesc Vicens
Vicari episcopal per al Patrimoni  
Històric i Cultural
Sandra Rebassa
Tècnica de patrimoni

«Art i audiovisuals»
Dimecres 30 de novembre, 18 h 
Cesc Mulet
Director de documentals d’art

«El patrimoni documental: 
tipus de suports, causes de 
deteriorament i conservació 
preventiva»
Dimarts 13 de desembre, 17 h 
Arxiu del Regne de Mallorca 
Carme Pino
Conservadora-restauradora de l’Arxiu  
del Regne de Mallorca

Conferències

Seminaris entorn 
del patrimoni 
— 
Del 28 de setembre al 13 de desembre de 2022 
A les 18 h  
Laboratori de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
Facultat de Filosofia i Lletres  
Edifici Ramon Llull 
(quan no s’indica el contrari)

Aquesta activitat ha estat finançada amb un ajut per a la promoció de  
l’excel·lència als estudis de postgrau del CEP i de l’EDUIB amb el suport  
del Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent.
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