
 
 
 
 
 

 
XI CONGRÉS INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA 

MALLORCA, 18-20 D’OCTUBRE DE 2018 
 

PRIMERA CIRCULAR - DESEMBRE DE 2017 
 

Fa més d’una dècada que el Consell de Mallorca treballa en l’estudi, la conservació, la 
restauració i la valoració dels molins i de l’enginyeria tradicional de l’illa. A part de 
continuar la restauració d’elements patrimonials, la Direcció Insular de Patrimoni 
impulsa la restauració dels molins de vent d'extracció d'aigua del Pla de Sant Jordi, a 
través d’una convocatòria pública que, a més, inclou la figura de l’apadrinament. Així 
mateix, ha posat en funcionament la Ruta dels molins de l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània.  

Des de l’any 1995, l’Associació per a la Conservació i Estudi dels Molins (ACEM) 
convoca, cada dos anys, un congrés de molinologia. L’any 2003, el Consell de 
Mallorca en va organitzar el IV Congrés Internacional. 
 
Per tot això, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha considerat que és un 
bon moment per organitzar l’XI Congrés Internacional de Molinologia, que tindrà lloc a 
Mallorca entre el 18 i el 20 d’octubre de 2018.  
 
El lema vertebrador del Congrés serà «Memòria, arquitectura, enginyeria i futur» i 
s’estructurarà en tres blocs temàtics: 
 
Blocs temàtics 
 
1. Patrimoni immaterial, història, catalogació i protecció 
2. Arquitectura, enginyeria, paisatge, intervencions i usos nous 
3. Xarxes i museus virtuals, noves tecnologies, turisme, interpretació i divulgació 
 
Modalitats de presentació 
 
Comunicacions orals (10 minuts): presentacions orals que s’incloguin en qualssevol 
dels àmbits temàtics del Congrés. 
 
Pòsters: presentacions en format de cartell que s’incloguin en qualssevol dels àmbits 
temàtics del Congrés. 
 
Llengües: català, castellà i anglès. Hi haurà traducció simultània en les tres llengües. 
 
Seu: Gran Hotel. Saló d’actes del CaixaForum. Plaça de Weyler núm. 3, Palma. 
 
Calendari 
 
a) 31 de maig de 2018: data límit per presentar els resums de les comunicacions 

orals i dels pòsters. 
b) 4 de juny de 2018: reunió del comitè científic i resolució de les propostes de 

comunicacions orals i pòsters. 
 



 
 
 
 
 
 
c) 5 de juny de 2018: informació a les persones que han presentat una intervenció de 

l’acceptació o no de la seva comunicació o pòster. 
d) 6 de juny de 2018: assignar les places lliures a les persones que vulguin assistir al 

Congrés sense comunicació o pòster per rigorós ordre d'entrada de la inscripció. 
e) 29 de juny de 2018: Programa definitiu. 
f) 15 de setembre de 2018: data límit per rebre les comunicacions completes i 

pòsters. 
g) 1 d’octubre de 2018: Data límit d’inscripció al Congrés sense comunicació i pòster. 
h) 18-20 d’octubre: Congrés Internacional de Molinologia. 
 
 
Matrícula gratuïta. Tindran preferència les persones que presentin una 
comunicació o un pòster, independentment del fet que s’acceptin o no. Si hi ha 
places lliures, s’admetran les inscripcions de les persones que no han presentat 
cap comunicació o pòster per rigorós ordre d’inscripció. Tot i que la matrícula és 
gratuïta, el Consell de Mallorca lliurarà a les persones congressistes, que ho 
hagin indicat al formulari d’inscripció, un exemplar de les actes en paper i 
tothom hi tindrà accés en format digital a través del web del Consell de Mallorca 
i del d’ACEM. 
 
Programa provisional 
 
Dijous, 18 d’octubre de 2018 

 
09.00 h Recepció de les persones congressistes i lliurament de la documentació 
 
09.30 h Acte institucional i obertura del Congrés 
 
10.00 h Primera sessió de comunicacions 
 
11.00 h Pausa- cafè 
 
11.30 h Segona sessió de comunicacions 
 
13.30 h  Debat 
 
14.00 h Dinar (a càrrec de cada congressista) 
 
16.00 h Tercera sessió de comunicacions 
 
17.30 h  Pausa- cafè 
 
18.00 h Quarta sessió de comunicacions 
 
19.30 h Debat  
 
Divendres, 19 d’octubre de 2018 
 
09.00 h  Visita tècnica al taller de restauració del patrimoni historicoindustrial i 

diversos elements restaurats per la Unitat del patrimoni 
historicoindustrial 



 
 
 
 
 
13:30 h Dinar (a càrrec de cada congressista. Preu aprox. del menú: 20 €)            
 
16.00 h Cinquena sessió de comunicacions 
 
 
17.30 h Pausa- cafè 
 
 
18.00 h Sisena sessió de comunicacions 
 
19.30 h Debat  
 
 
Dissabte, 20 d’octubre de 2018 
 
09.00 h Setena sessió de comunicacions 
 
11.00 h Pausa- cafè 
 
11.30 h Vuitena sessió de comunicacions 
 
13.30 h Clausura del Congrés 
 
14.00 h Dinar (a càrrec de cada congressista) 
 
16.00 h  Recorregut cultural per Palma 
 
21.30 h Sopar de clausura (opcional) 

A càrrec de cada congressista. Preu aproximat del menú: 35 € 
 
Diumenge, 21 d’octubre de 2018 
 
 
09.30  Assemblees generals de l’ACEM



 
 
 
 
 
 
Secretaria tècnica 
 
Unitat del patrimoni historicoindustrial. Servei de Patrimoni 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. Consell de Mallorca 
Plaça de l’Hospital, 4 
07012 Palma 
 
 
Contacte: molinologia@conselldemallorca.net 
 
Tel. 0034 971 219 815      
 
www.conselldemallorca.net/molinologia2018 
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