
XI JORNADES
D ’ E ST U D I S
LOCALS DE
M A N A C O R

XI JORNADES D’ESTUDIS 
LOCALS DE MANACOR

Manacor,  
de poble a ciutat 
Transformacions polítiques 
i econòmiques (1879-1939)

12 i 13 de juny de 2020

INSCRIPCIÓ

El termini d’inscripció per assistir a les Jornades acaba dia 
12 de juny de 2020. La quota d’assistència és de 15 €. 
L’abonament es fa al Museu d’Història de Manacor. En cas 
de fer la inscripció per correu electrònic l’abonament de la 
quota es fa el mateix dia d’inici de les jornades. S’expedirà 
un certificat d’assistència a totes les persones interessades 
que ho sol·licitin a la Secretaria de les Jornades.

Les Jornades formen part de l’oferta d’activitats de 
formació permanent del professorat del Centre de 
Professors de Manacor. El professorat interessat a assistir 
a les Jornades com a part d’aquesta oferta formativa s’ha 
d’inscriure al Portal del Personal durant el mes de maig 
i d’acord amb les condicions que marca la convocatòria 
emesa pel CEP de Manacor.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: 
Museu d’Història de Manacor
Torre dels Enagistes 
07500 Manacor
Tel. i fax: 971 84 30 65
publicacionsmuseu@manacor.org

Inscripció mitjançant formulari electrònic: 
www.manacor.org

Divendres, 12 de juny
 17.00 Recepció i inscripció
 17.30 Presentació de les Jornades
 18.00 Ponència inaugural 
 19.00 - 20.30 Presentació de comunicacions

Dissabte, 13 de juny
 9.00 Presentació de comunicacions
 11.30 Descans
 12.00 Presentació de comunicacions
 15.00 Cloenda 

PROGRAMA

HO ORGANITZA:

HI COL·LABORA:

Locomotora a l’estació de 
Manacor (cap a 1900).

Fotografia cedida per Miquel Aguiló



Manacor, de poble a ciutat. 
Transformacions polítiques i 
econòmiques (1879-1939)

XI JORNADES D’ESTUDIS 
LOCALS DE MANACORManacor, de poble a ciutat. 

Transformacions polítiques i 
econòmiques (1879-1939)

L’Ajuntament de Manacor convoca les XI JORNADES 
D’ESTUDIS LOCALS amb el títol Manacor, de poble a 
ciutat. Transformacions polítiques i econòmiques (1879-
1939). L’arribada del ferrocarril a Manacor el 1879 coincideix 
amb l’inici d’un conjunt de transformacions econòmiques 
que, acompanyades de nous moviments socials i polítics, 
determinaran un canvi definitiu en la fesomia del municipi. 
El procés d’industrialització, la incorporació de noves 
tecnologies en la vida civil i econòmica, els moviments 
de capital, amb la constitució d’entitats de crèdit, l’aparició 
de noves veus socials a través d’un moviment obrer cada 
cop més organitzat o les crisis migratòries són símptomes 
d’un canvi imparable que impulsarà la població envers 
una modernitat inajornable i no exempta de dificultats. 
Durant aquests seixanta anys tindran lloc a Manacor grans 
canvis. Manacor es farà més gran, diversificarà la seva 
activitat productiva i viurà uns processos polítics més o 
menys convulsos: des de la segregació d’una part del seu 
territori -amb la desvinculació de Sant Llorenç- fins a la 
consolidació de noves forces polítiques que competiran pel 
control de les institucions amb els partits tradicionals. La 
gestió de l’època republicana i l’avortament protagonitzat 
per l’aixecament militar clouran una etapa clau de la nostra 
història, una etapa que protagonitzarà una transformació 
important de la societat i que, de mica en mica, posarà les 
bases per convertir una vila de forta tradició agrària en una 
ciutat consolidada al llevant de Mallorca. 

Estudiar aquestes transformacions i descriure els detalls 
que configuraren aquests processos esdevé l’objecte 
principal d’aquesta convocatòria. Aquests estudis no 
exclouen, però, l’interès per aportacions que versin sobre 
altres èpoques de la història o presentin treballs des d’altres 
disciplines sempre que pugin ampliar el coneixement del 
nostre municipi.

Les Jornades van destinades a investigadors, docents, 
estudiants i a totes les persones interessades en la 
temàtica local i tindran lloc els dies 12 i 13 de juny de 2020 
al Museu d’Història de Manacor, torre dels Enagistes.

COMUNICACIONS
• El contingut de les comunicacions pot ser de qualsevol 

disciplina científica o humanística. Ha de tenir com a 
objecte d’estudi un tema vinculat al terme municipal 
de Manacor i, preferentment, al desenvolupament 
d’aspectes relacionats amb la temàtica objecte d’aquesta 
convocatòria.

• Les comunicacions s’han de presentar en català, han de 
ser inèdites, i d’una extensió màxima de 15 folis DIN A4 
(incloses les il·lustracions). Els articles s’han de presentar 
d’acord amb les pautes descrites al text normatiu Normes 
de presentació dels textos de les comunicacions 2020 
que es posa a disposició dels comunicants.

• Cal presentar un resum de la comunicació 
conjuntament amb la butlleta d’inscripció del 
comunicant. Aquests documents s’han de presentar 
al Museu d’Història de Manacor o bé es poden enviar 
a la següent adreça electrònica: publicacionsmuseu@
manacor.org. El resum no pot excedir l’espai d’un 
foli i el termini màxim de presentació és el dia 
12 de maig de 2020. La inscripció com a comunicant es 
pot fer també a través del formulari electrònic disponible 
al web: www.manacor.org

• El termini de presentació del text definitiu de les 
comunicacions és dia 12 de juny de 2020. La presentació 
de la ponència per escrit i del resum abans de les dates 
esmentades és condició necessària per poder llegir la 
comunicació i posteriorment publicar-la.

• Als efectes de la lectura i la publicació posterior, les 
comunicacions són revisades per la Comissió Científica, 
formada per persones de reconegut prestigi dins l’àmbit 
de la investigació.

• Les comunicacions, en funció de la matèria que tractin, 
s’adscriuran a una de les àrees següents:

Geografia i medi natural 
Etnografia i antropologia 
Patrimoni històric  
Història i societat 
Art i literatura

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ*

Llinatges

Nom

DNI

Titulació

Universitat/Organisme

Càrrec

Adreça

Població         CP

Telèfon     Fax

A/e

Vull participar en les Jornades en qualitat de:

 Comunicant
 Títol de la comunicació:

 

 Àrea:

 Assistent

*Aquesta butlleta s’ha de presentar al Museu d’Història de Manacor o 
podeu fer la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu a 
www.manacor.org

Signatura:


