
 
 
 
 
 

SEMINARI SOBRE LA DESCOBERTA I CONQUESTA CATALANA D’AMÈRICA 
 

2n Cicle sobre la Falsificació de la Història de Catalunya 
 

Setembre - desembre 2011 
 

Organitzat per: 
 

                                                                                 Institut Nova Història – Plural-21 
 

Classe magistral i debat 
cada dijous, a 2/4 de 8 del vespre, a la seu de Plural-21 

(c/Cartagena, 230, 5è 1a – Barcelona 08013) 

 

       Contribució:   210 € per tot el cicle    20 € per sessió solta    Socis INH i P-21: 33% descompte 
Inscripcions:   Lluís  655 96 86 99   lluis.botinas@plural-21.org 

 

NOTA-1: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques 
 

NOTA-2: Aquest Cicle no rep cap subvenció d’institució alguna. Els únics ingressos són les inscripcions. 
I és factible gràcies als voluntaris que hi dediquen el seu temps i les seves capacitats. 

 

Plural-21 93 450 1300  info@plural-21.org  http://www.plural-21.org   
 

Institut Nova Història  http://www.inh.cat 

 
22 de setembre 
Jordi Bilbeny: Presentació general:  
"Adulteració de la descoberta catalana d'Amèrica  
per la censura espanyola: proves i raons".  
 
29 de setembre 
Jordi Indiano:  
“Els Ianyes i els Ianyes Pinçon a Catalunya i Amèrica” 
 
6 d’octubre 
Francesc Jutglar:  
“Els noms catalans de la fauna americana” 
 
13 d’octubre 
Pep Mayolas:  
“Qui era realment «Hernando Cortés»?” 
 
20 d’octubre 
Pere Alzina:  
“La introducció de l’atzavara americana a Espanya” 
 
27 d’octubre 
Manel Capdevila:  
“La ciència nàutica catalana i la descoberta d’Amèrica”  
 
3 de novembre 
Pere Forès:  
“Errors i falsedats en els viatges d’En Colom” 

       
     10 de novembre 

Albert Fortuny: “El port de Pals 
 i la sortida del primer viatge al Nou Món” 
 
17 de novembre 
Enric Guillot: “Banderes i escuts catalans en els 
mapes i còdexs d’Amèrica dels segles XVI i XVII” 
 
24 de novembre 
Àlex Sendra: “Catalanades i catalanismes  
del Pare «Bartolomé de las Casas»” 
 
1r de desembre 
Lluís Ma Mandado:  
“Cristòfor Colom a l’Orlando Furioso” 
 
15 de desembre 
Cesc Garrido: “Projecció de les Verges de la Mercè  
i de Montserrat a Amèrica als segles XVI i XVII” 
 
22 de desembre 
Pep Comajuncosa: “La descoberta d’Amèrica  
i el redreç econòmic de Catalunya” 

 
29 de desembre 

     Jordi Bilbeny:  
     “Origen català de la bandera dels EUA” 

 


