
any fajarnés

Enric Fajarnés i Tur
1858-1934

Entre la Història 
i la Demografia

La figura del científic eivissenc  
Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934) és prou 
desconeguda per la societat illenca.  
Un metge de formació però d’ocupació, 
funcionari de Correus, que encarnà el 
prototipus  d’higieniste dins el pensament 
mèdico-social del tombant del segle XIX.  
En la seva producció es localitzen els principals 
postulats de la Medicina Social, i en especial 
el que fa referència a la de quantificació dels 
fenòmens demogràfics i epidemiològics.  
Alhora féu servir aquesta aproximació 
quantitativa per establir el valor econòmic 
i l’etiologia social de moltes malalties, fruit 
de la industrialització. A més, aquest discurs 
social es veié tenyit d’una intencionalitat 
regeneracionista producte d’un context històric 
en un estat on s’havien perdut les darreres 
colònies (1898). També fou un gran difusor  
de la història de les Illes Balears a més d’aportar 
un visió etnogràfica d’aquestes. 
Però, el polifacètic Fajarnés mostrà la seva 
vessant cultural en associacions com  
l’Ateneo Balear, el Colegio Médico-Farmacéutico  
o la Real Academia de Medicina y Cirurgía  
de Palma de Mallorca o la Sociedad  
Arqueológica Luliana, bastions de la 
intel·lectualitat mallorquina del moment.

Grup d’Investigació d’Història de la Salut



El 2008 és per Fajarnés el 150è aniversari  
del seu naixement fet que dóna lloc a poder 
anomenar-lo “l’Any Fajarnés”. La institucionalització 
d’aquest esdeveniment de commemoració permet 
la difusió de la seva figura i obra que serà realitzada 
a través dels següents actes i esdeveniments:

15 de desembre de 2008, 

Taula redona: 

Enric Fajarnés i Tur (1858 – 1934)  
entre la història i la demografia. 

Moderador

Alfons Ballesteros, president de la Reial  
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

Hi intervindran

Maria Barceló Crespí,  
professora d’Història Medieval de la UIB. 

Isabel Moll Blanes,   
catedràtica d’Història Contemporània de la UIB

Ernest Prats Garcia, historiador.

Joana Maria Pujades Mora,  
historiadora i demògrafa.

Josep Tomàs Montserrat, historiador de la medicina.

Organitza

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

Grup d’Investigació d’Història de la Salut. IUNICS-UIB.

Societat Arqueològica Lul·liana.         

Patrocina

Consell de Mallorca

Hora i lloc

20,00 h. Seu de la Reial Acadèmia de Medicina  
de les Illes Balears (C/Can Campaner, 4)

16 de desembre de 2008, 

Inauguració exposició: 

Enric Fajarnés i Tur (1858 – 1934)  
entre la història i la demografia. 

Comissariat

Joana Maria Pujades Móra i Eva Canaleta Safont.

Intervindran

Hble. Sra. Francina Armengol,  
presidenta del Consell de Mallorca.

Joana Maria Pujades Móra i Eva Canaleta Safont, 
comissàries de l’exposició

Organitza

Grup d’Investigació d’Història de la Salut.  
IUNICS – UIB

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

Societat Arqueològica Lul·liana 

Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma

Patrocina

Consell de Mallorca  

Hora i lloc

20,00 h. Sala d’exposicions del tercer pis de la 
Misericòrdia (Plaça de l’Hospital, 4). 

L’exposició romandrà oberta fins el  
31 de desembre de 2008 

Horari:

de dilluns a divendres  
de 10 – 14 h i de 17,00 – 20,00h   
els dissabtes  
de 10,00 a 13,00 h.

17 de desembre de 2008, 

Presentació del llibre Enric Fajarnés i Tur (1858 – 1934) 
entre la història i la demografia. 

Llibre núm. 7 de la col·lecció “La ciència a les Illes Balears”

Intervindran

Ernest Prats Garcia i Joana Maria Pujades Móra, 
historiadors, autors i editors del llibre

Josep Bernabeu Mestre, catedràtic d’història de la 
ciència a la Universitat d’Alacant i autor del pròleg   

Hble. Sr. Carles Manera Erbina,  
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.

Organitza

Grup d’Investigació d’Història de la Salut.  
IUNICS – UIB

 Societat Arqueològica Lul·liana

Patrocina

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern 
de les Illes Balears. 

Hora i lloc

20,00h. Societat Arqueològica Lul·liana  
(C/ Monti-sion, 9).

14 de gener de 2008

Inauguració de l’exposició Exfilpalma 2008. Any Fajarnés.  

Organitza

Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma  
i Museu Postal Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma.

Hora i lloc

20,00 h. Museu Postal Filatèlic i del Col·leccionisme 
de Palma (Plaça Alexandre Fleming, 17 A, baixos). 
L’exposició romandrà oberta del 15 al 19 de gener.

Horari:  
de 10,00 – 13,00 h. i de 17,00 – 21,00 h.


