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I Jornades Societat i Església
des d’una perspectiva històrica

Sencelles, 5 i 6 abril 2019
Hi col·laboren:

I Jornades Societat i Església
des d’una perspectiva històrica

Memòria
democràtica

i Església

El factor religiós ha jugat un paper rellevant en la
història contemporània. La investigació històrica
contempla el fet religiós, però no abunden els
espais acadèmics o culturals on poder treballar el
diàleg entre els diferents models historiogràfics i
enfocaments metodològics per plantar cara a una
qüestió particular. La historiografia eclesiàstica
en general, i l’espanyola en particular, no han
afavorit la consolidació d’espais de debat entre
la societat i les tradicions religioses. La Fundació
Mossèn Bartomeu Oliver, de Sencelles (Mallorca)
representa l’esperit tolerant, crític, rigorós i
inclusiu que requereix el clima de recerca en tot
allò que fa referència a les temàtiques que afecten
conjuntament Societat i Església. Aquestes
primeres jornades obren una línia de treball de
recerca i de debat entre historiadors interessats
a confrontar treballs, aprofundir fonts, transferir
coneixements i generar un ambient dinàmic
i modern en tot el relacionat amb creences,
emocions i accions que tenen un rerefons
religiós, d’indiferència o antireligiós. La primera
convocatòria es dedica a Memòria democràtica
i Església, amb el suport de la Universitat de les
Illes Balears.
Pere Fullana Puigserver
Coordinador de les jornades

Divendres, 5 d’abril de 2019

Dissabte, 6 d’abril de 2019

16.00 h Acreditacions.

10.00 h «El cardenal Isidre Gomà:
mediador entre la Iglesia española
y la Santa Sede (1936-1937)»
Miguel Ángel Dionisio Vivas
(Centro Un. de Magisterio Escuni).

16.30 h Presentació de les jornades.
17.00 h «Otra Iglesia, sacerdotes republicanos:
el caso de Hugo Moreno López»
Antonio César Moreno Cantano 			
(Universidad Complutense de Madrid).
18.00 h Descans.
18.30 h «Els caputxins i l’atenció pastoral
als sentenciats a mort durant
la Guerra Civil i la Postguerra»
Fra Valentí Serra de Manresa
(OFM Caputxins).
19.15 h «El paper de l’Església a les presons 		
durant la repressió a Mallorca»
Manel Suárez Salvà
(Associació Memòria de Mallorca).
20.00 h Debat.

11.00 h Descans.
11.15 h «Víctimes, martiri i canonitzacions:
llums i ombres»
Josep Amengual i Batle
(MSSCC).
12.00 h «Història, memòria democràtica i Església»
Bartomeu Garí Salleras
(Universitat de les Illes Balears).
12.45 h Descans.
13.00 h «Cándido Fernández i Jeroni Alomar:
dos rostres de l’Església de Mallorca» 		
Margalida Capellà Fornés i
Gabriel Alomar Serra.
13.45 h Debat.
16.00 h Bloc de comunicacions.
18.00 h Projecció del documental
Les campanes no tocaren a mort (2018).
Presenta: Antoni Capellà Trobat,
director del documental.

L’organització ha reservat un espai de dues hores
perquè les persones interessades puguin presentar
propostes de comunicacions.
La durada de cada comunicació serà de quinze minuts.
Si estau interessats a presentar una comunicació,
enviau un resum de la vostra proposta, no superior a
les tres-centes paraules, en el moment de realitzar la
inscripció. El termini per a la presentació de propostes
acaba el 29 de març de 2019.

19.00 h Taula rodona:
«Jeroni Alomar Poquet i l’actitud
de la jerarquia catòlica»
Bartomeu Mestres, Celestí Alomar i
Gabriel Alomar Serra.
19.45 h Cloenda.

