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Càtedra Ramon Llull 

La Càtedra Ramon Llull és un organisme que té per finalitat la promoció, la divulgació i 
la investigació dels estudis relacionats amb la figura de Ramon Llull, des de tots els 
àmbits universitaris. Per dur a terme aquesta tasca es proposaren diversos objectius i 
el mes d’abril de 2003 se signà un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la 
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Dia 23 de maig de 2019 se signà el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis 
Baleàrics per a la col·laboració en la investigació de temes lul·lians en el marc de la 
Càtedra Ramon Llull, cosa que suposa poder continuar amb les tasques investigadores 
que el període sense conveni (2016-2019) havien quedat aturades. 

Principals activitats del curs 2019-2020  
• Actualització de la pàgina web institucional (<catedraramonllull.uib.cat>). 
• Actualització del fons bibliogràfic de la Càtedra Ramon Llull.  
• Organització del cicle de conferències «Llull després de Llull: el llegat 

contemporani»,. De les conferències previstes, se’n pronunciaren quatre: 
o 24 d’octubre de 2019, conferència «Una teologia per als “entesos en lògiques i 

naturals” a càrrec de Jordi Gayà. 
o 21 de novembre de 2019, conferència «Els Cent noms de Déu de Ramon Llull: 

entre cristianisme i islam» a càrrec de Simone Sari. 
o 3 de desembre de 2019, conferència «Ramon Llull i Anthony Bonner» a càrrec 

de Lola Badia. 
o 13 de febrer de 2020, conferència «”E qui pot los hòmens sanar?” Ramon Llull 

i la medicina espiritual» a càrrec d’Anna Fernàndez-Clot. 
 
La resta del cicle s’hagué de suspendre arran de la pandèmia de la COVID-19. 
 

• Presentació de Mil proverbis i Medecina de pecat de la Nova Edició de les Obres de 
Ramon Llull conjuntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Institució de les 
Lletres Catalanes. 

Enllaços pàgina web 

• <www.catedraramonllull.uib.cat> 


