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El mes de maig de 2013, l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre nomenà fill il·lustre de la vila a 

Montserrat Fontanet Llebrés (1695-1762), conegut per la seva aportació al coneixement de 

l’agricultura i l’agronomia del segle XVIII, a través de la seva obra Art de conró (1747). Així mateix, 

a l’aportació sobre el món agrari, s’hi suma la contribució a l’enginyeria popular tradicional amb 

la direcció de la construcció de la canaleta de Massanella a Mancor, o la llegendària atribució de 

la invenció del carretó de batre. 

Al reconeixement institucional, s’hi afegeix la voluntat d’aprofundir en el context, la personalitat 

i l’obra de Montserrat Fontanet. Per aquesta raó, sota l’empara de l’Ajuntament de Lloret de 

Vistalegre i la Universitat de les Illes Balears, s’ha promogut l’organització d’un seminari 

d’experts que puguin fer les seves aportacions científiques sobre la qüestió. 
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Dissabte, 13 de desembre de 2014 
 
9.30 h Recepció i inauguració oficial de la jornada. 
10 h Els senyors pagesos. Il·lustració i agronomia a la segona meitat del segle XVIII.Isabel Moll Blanes (Universitat de les Illes Balears).  
11 h Descans 
11.30 h L’entorn immediat de Montserrat Fontanet. Llorito 1700-1750.Antoni Ginard Bujosa (Universitat de les Illes Balears). 
12 h De Josep Jacint a Montserrat Fontanet. El perfil del personatge.Andreu Ramis Puig-gròs (Universitat de les Illes Balears). 
12.30 h Col·loqui 
13 h El coneixement de l’obra de Fontanet.Andreu Ramis Puig-gròs (Universitat de les Illes Balears). 
13.30 h "Aquest xic tractat": L’Art de Conró de Montserrat Fontanet (1747).Margalida Bernat Roca (Societat Arqueològica Lul·liana) i Jaume Serra i 

Barceló (Societat Arqueològica Lul·liana). 
16 h L’Art de conró  una mostra de la llengua catalana no literària del s. XVIII.Catalina Martínez Taberner (Universitat de Barcelona). 
16.30h Continguts d’història natural a l’Art de Conróde Montserrat Fontanet.Josep Maria Camarasa (Fundació Carl Faust. Blanes) i Dolors Llopart 

(Institut Català d’Antropologia). 
17h Les mesures tradicionals i els càlculs matemàtics a l'Art de Conró.Josep Lluís Pol Llompart (Societat Balear de Matemàtiques). 
17.30 h Col·loqui 
18 h La canaleta de Massanella i Montserrat Fontanet.Jaume Andreu Galmés (Universitat de les Illes Balears) i Gabriel OrdinasMarcè (Consell de 

Mallorca). 
18.30 h Entre el gènere i l'etnografia: les pintures d'argument agrícola de Jaume Nadal (1750).Marià Carbonell (Universitat Autònoma de Barcelona). 
19h Col·loqui 

 
 
Diumenge, 14 de desembre de 2014 
 
10-13 h Sortida de camp i visita guiada a Son Joan Arnau 

A càrrec de Pau Bibiloni, Antoni Ginard i Andreu Ramis 
Son Joan Arnau és una possessió emblemàtica del Pla de Mallorca, on habità i en fou conductor Montserrat Fontanet. 

 

L’assistència al seminari és gratuïta. Les persones interessades en obtenir un certificat d’assistència han 
de formalitzar la seva inscripció enviant la butlleta adjunta a la següent adreça electrònica: 
ajuntament@ajlloretdevistalegre.net 
 
La Universitat de les Illes Balears ha concedit 1,5 crèdits de lliure configuració. És imprescindible 

inscriure’s i assistir, com a mínim, al 80% del seminari. 

 



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

El coneixement agronòmic a mitjan segle XVIII

Llorito, Montserrat Fontanet i l’Art de conró (1747)

Casal dels Tarongers. Lloret de Vistalegre
Dissabte 13 i diumenge 14 de desembre de 2014

Nom i llinatges ________________________________________________________

DNI 
__________________________________________________________________

Domicili complet ______________________________________________________

CP _______________________ Localitat ___________________________________

Adreça electrònica _____________________________________________________

Telèfon de contacte ____________________________________________________

Estudis 
_______________________________________________________________

Enviar per correu electrònic a: ajuntament@ajlloretdevistalegre.net 


