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1. Activitat de la fundació 

Durant el present exercici han estat desenvolupades les següents activitats: 

 

Febrer 

 

18-02-2015      Conferència a càrrec del Dr. Ramón E. Mandado Gutiérrez “Cobdícia i fe,  
desengany i dret: la protomodernitat indiana de Europa”. 

 

22-02-2015      Concert de músics noruec-argentí. Guillermo Rizzotto (Argentina)  i Vindu 

(Noruega). 

 

24 i 25-02-2015     Festa Viu el Parc. Organitzada pel Parc de la Serralada de Marina per col·legis, 

dins de les instal·lacions de Sant Jeroni de la Murtra. 

 

Març 

 

21-03-2015          Concert “Ramo de amor”. Música llatinoamericana, amb Mónica Contreras i 

Rafa Zamora. 

 

Abril 

 

12-04-2015          Mostra gastronòmica americana. Càtering Ex-libris. 

 

19-04-2015          Festa La Matinal de la Serralada de Marina. Organitzat pel Parc de la Serralada  

                             de Marina per a famílies, dins de les instal·lacions de Sant Jeroni de la Murtra. 

 

25-04-2015          Concert “Arpa i Guitarra” amb Meriç Dömuk i Guillermo Rizzotto”, música 

argentina-turca. 
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Setembre 

 

06-09-2015          Concert de Sant Ramon. “Morando” basat en Las moradas de Teresa de Jesús”, 

amb Núria Cervera i Joan Miró. Poeta Javier Bustamante. 

 

Octubre 

17-10-2015       Presentació del llibre dedicat a l’escultor Urbici Soler, català que va estar 

treballant  a Amèrica, de Carmen Diví i López. 

 

Novembre 

 

14-11-2015    Taula rodona “El llibre a Sant Jeroni de la Murtra” per Josep Hernando

 (historiador i teòleg). 

 

Importància de la biblioteca de Sant Jeroni de la Murtra, influència en les  

butlles Alexandrines, per Jaume Aymar i Miquel Riera. 

 

Desembre 

 

02-12-2015         Conferència “Una obra de Gaudí  per a Xile”, a càrrec de Jaume Aymar. 

 

14-12-2015         Conferència “La violènica sicarial”, a càrrec de Ricardo Barba. 

 

 

Totes aquestes activitats han estat realitzades d’acord amb les finalitats de la Fundació, tenint com 

a objectiu prioritari les relacions culturals entre Catalunya i Amèrica i les tasques de divulgació 

que això suposa. 
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Durant el 2015 es va estar treballant en la preparació de l’exposició: “Ramon Pané: albada d’un 

món nou”, per difondre la figura de Fra Ramon Pané, primer etnòleg i evangelitzador d’Amèrica, i 

el seu treball amb els indis Taïnos del carib. 

 

També es va continuar la catalogació de la biblioteca de la Fundació, especialitzada en temes 

catalano-americans. Es va començar la digitalizació de l’Arxiu del bisbe Joan Carrera. 

 

La Fundació va estar col·laborant, amb altres entitats, en la promoció de beques per a estudiants 

universitaris llatinoamericans que fan un màster en cultura de Pau. 

 

Els beneficiaris de les activitats descrites han estat els següents: 

-Els artistes i conferenciants que han portat a terme la programació cultural oferta.  

-Els assistents a les activitats i actes esmentats: 884 persones. 


