Del 31 de març al 2 d’abril de 2009
Sala d’actes de l’ONCE C/ Manacor, 8 (Palma)
i Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (Campus UIB)
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Direcció
Jaume Obrador Soler
President de l’ONGD “Veïns Sense Fronteres” (VSF)
i Sebastià Serra Busquets (Director del CEDOC)
Coordinació
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

Organitzen

Titularitat
ONGD “Veïns Sense Fronteres”
Finançament
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears
Dies
Del dilluns 31 de març al dimecres 2 d’abril 2009

Col·laboren

Horari
Dia 31 de març de 19,00h fins a 21,00h
Dies 1 i 2 d’abril de 17,00h a 21,00h
Lloc
Dilluns dia 31 de març
a la sala d’actes de la ONCE
Dies 1 i 2 d’abril
a l’Escola d’Hoteleria (Campus UIB)

a l’Àfrica Subsahariana

Durada
10 hores
Crèdits
S’ha sol·licitat 1 crèdit de lliure configuració
Inscripció
Us podeu inscriure gratuïtament
tant a la pàgina web del CEDOC on-line
(http://cedoc.uib.es)
com als telèfons 971242716 ò 971277914
o també lliurant la butlleta cumplimentada a la seu de
Veïns Sense Fronteres
(carrer Bisbe Cabanelles, 33, baixos-Palma)
o a la seu del USO-SOTERMUN (carrer Cisne, 17-Palma)
El curs està obert a tothom
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Patrocina
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Patrocina

Intervenen: la Sra. Fatimata Mohamed Diawara, com a
representant de l’empresa Avia Voyages (Malí); El
Sr. Carmel Bonnín, director del Centre d’Innovació i
Tecnologies Turístiques, del Govern Balear (CITTIB) durant
els quatre anys de la penúltima legislatura i el Sr. David
Díaz, Secretari General d’USO a les Illes Balears.

- Presenta i modera: SOTERMUN.
		
		
		

19:10 - 21:00 h: Conferència-Col.loqui “Les aportacions
de la dona al patrimoni cultural i natural i la seva
incorporació com a agent del turisme solidari
i sostenible”.

		
		
		

Intervenen: el Sr. Isaïe Mbonihankuye, llicenciat en
Geografia (Burundi); el Dr. Pere Salvà, catedràtic de
Geografia Humana de la UIB; la Sra. Bel Oliver, Consellera
executiva d’Economia i Turisme del Consell de Mallorca.

- Presenta i modera: Veïns Sense Fronteres.

Autoritzo el CEDOC i Veïns Sense Fronteres a incorporar les meves dades a la seva base de dades d’usuaris. L’usuari podrà exercir els seus drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades
(LOPD).

		
		
		
		
		

- Presenta i modera: CEPAC.

Estudis o professió:

17.00 - 18.50 h: Conferència-Col.loqui “El rol dels agents
turístics, inversors-empresaris, professionals i consumidors- turistes i la seva responsabilitat des de la
perspectiva de comerç just i consum responsable
com a contingut de l’activitat turística”.

Intervenen: l’Honorable Zitto Kabwe, Diputat per Kigoma
al Parlament de Tanzània; la Sra. Ulla Aneskog, delegada
en Balears de varis Tours Operadors escandinaus; el Sr.
Joan Miralles i la Sra. Antònia Rosselló, sociòlegs i autors
de vàries investigacions sobre turisme.

e-mail:

		
		
		
		

		
		
		
		

Telèfons:

- 16:30 - 17:00 h: Distribució de material.

19:10 - 21:00 h: Conferència-Col.loqui “Experiències
positives de turisme solidari i sostenible i el seu
impacte sobre la reducció de la pobresa i la conservació del patrimoni”.

CP i localitat:

Dimecres 01 d’abril de 2009
Escola d’Hoteleria (campus UIB)

		
		
		

Adreça:

		 Presenta i modera: Veïns Sense Fronteres.

- Presenta i Modera: CEPAC.

Llinatges:

Intervenen: el Sr. Albert Mbonerane, que fou Ministre
portaveu del Govern i de Medi Ambient i Turisme a
Burundi i actual president de l’ONG “Action Ceinture
Verte pour l’Environnement”; la Sra. Fatimata Mohamed
Diawara, que gestiona una empresa turística a Malí;
subdirectora de l’EHIB, la Sra. Antònia Ripoll i Miquel
Seguí, secretari de l’Escola de Turisme.

a l’Àfrica Subsahariana

		
		
		
		
		
		

Intervenen: el Sr. Albert Mbonerane, ex-ministre de Medi
Ambient i Turisme de Burundi i actualmente President de
l’ONGD “Action Ceinture Verte pour l’Environnement”; la
Sra. Francesca Tugores, professora del departament
d’història de l’Art associada de l’Escola de Turisme de la
UIB; el Sr. Cristian R. Altaba, biòleg de la Conselleria de
Medi Ambient i professor associat del departament de
Filosofia i Treball Social de la UIB; i la Sra. Maria Magdalena
Obrador, coordinadora dels programes de formació de
Veins Sense Fronteres.
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- 19:45 - 21:00 h: Taula rodona i col·loqui sobre
		 “El turisme com a estratègia de lluita contra la pobresa”.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Data de naixement:

- 17:00 - 18:50 h: Conferència-Col.loqui “El valor del
		 patrimoni cultural i natural a l’Àfrica Subsahariana, més
		 enllà dels estereotips i les visions reduccionistes”.

DNI

- 19:00 - 19:30 h: Inauguració i presentació del curs a
		 càrrec de: l’Honorable Josefina Santiago, Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració; el Sr. Jaume
		 Obrador, president de Veïns Sense Fronteres; la
		 subdirectora de l’Escola Hoteleria de la IB, Sra. Antònia
		 Ripoll; el Sr. Miquel Seguí, secretari de l’Escola de Turisme,
		 i el Dr. Sebastià Serra , director del Centre d’Estudis i
		 Documentació Contemporània CEDOC (UIB-SA NOSTRA).

Nom:

Dijous 02 d’abril de 2009
Escola d’Hoteleria (campus UIB)

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Dimarts 31 de març de 2009
Sala d’actes de l’ONCE

