
 
 

TRICENTENARI 1715-2015 
 

“Mallorca i Eivissa apareixeran, mentre duri la lluita, estretament 
unides a Catalunya, fornint, constantment i generosament,  
queviures i municions als barcelonins assetjats, fins al punt que 
d’elles va rebre Barcelona el principal i gairebéúnic sosteniment.” 
 

         Ferran Soldevila a Història de Catalunya 

 
COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI A BARCELONA 

EN RECONEIXEMENT  
 

Dijous, 27 d’agost de 2015 
 

A l’entorn del President i el Vicepresident  
del Consell de Mallorca, Honorables Senyors Miquel Ensenyat     
i Francesc Miralles, i la presència de l’Il·lm. Sr. Jaume Asens, 

tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
i altres personalitats del món polític, cultural i cívic 

 
Actes de la jornada: 
 

A les 14 h: DINAR DE GERMANOR  
Al restaurant del Museu d’Història de Catalunya. (Plaça de Pau 
Vila, 3. Palau de Mar) 
Sobretaula amb parlaments i col·loqui. 

 
 

 
 
A les 17.30 h: OFRENA FLORAL AL PEBETER D’HOMENATGE     
AL FOSSAR DE LES MORERES 
(Plaça del Fossar de les Moreres, davant de la porta lateral de la 
basílica de Santa Maria del Mar) 
 
-Ofrena floral de les autoritats a glòria i memòria dels 
mallorquins  
i els eivissencs que moriren en defensa de la ciutat de Barcelona  
durant el setge del 1714 
 
-El cant dels ocells 
 La Balanguera, himne oficial de Mallorca 
interpretats  per la jove violoncel·lista Bruna Boix i Subirà. 
 
-La Muixeranga, considerat l’himne dels Països Catalans. 
 
En acabat l’acte, música de xeremia d'acompanyament fins al 
Born,  per la xeremiera  Esperança Carrió, d’Artà. 
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A les 18 h: VISITA GUIADA a l’Exposició  
1715. La fi del regne enmig del mar? al Born Centre Cultural.  

 
Després de la visita, PARLAMENTS I ACTE DE COMIAT 

_____________ 
 

L’Exposició romandrà oberta de 10h a 20h, fins al 30 d’agost 
 

~~~~~~~~ 
 

Una mirada a la Guerra de Submissió (1705-1715),  
des de la perspectiva de les illes Balears i Pitiüses 

 

“La participació dels artillers i mariners eivissencs i mallorquins a la 
defensa de Barcelona és molt desconeguda i poc reconeguda.  
Tampoc no s’ha divulgat gaire la resistència del Regne de Mallorques, 
darrer bastió en defensa de les llibertats i de la sobirania. 
Tot i els 300 anys d’esquarterament i desmemòria, el poble ha 
defensat els símbols, la llengua i la cultura i mai, ni en els pitjors 
moments, no ha retut la lluita per reeixir la identitat i fer camí, en un 
viatge de tres segles, de la presa a la represa; del Decret de Nova 
Planta cap al Dret a Decidir.” 
 

          Bartomeu Mestre, comissari de l’exposició 
 

Nota:  
 

Tothom qui vulgui assistir al dinar de germanor, les places són 
limitades, cal que faci la inscripció per correu electrònic  a 
indretsdelrecord@gmail.com  o al Telf. 93 317 84 68, abans    del 24 
d’agost;  fer l’ingrés de 40 €, al compte de  “La Caixa”         ES31 2100 
3063 9921 0109 6564 i fer constar el seu nom i cognoms  

____________________________________________________  
 

Coordinació: 
 

Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015 
 
 

Obra Cultural Balear   
 

 Memorial 1714   
 

IIII ____________Indrets del Record_____________   
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