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ÀSIA: PASSAT, PRESENT I FUTUR
Col·laboració: Casa Àsia (Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació) i Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al
Món Contemporani de la UIB.
Direcció: Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat de les Illes Balears.
Coordinació: Elena Gili Sampol, doctoranda en Història de la
Universitat de les Illes Balears, i Rafel Puigserver Pou, doctorand
en Història i becari del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC).
Professorat
Universitat de les Illes Balears: Dr. Miquel Duran Pastor, professor
d’Història Contemporània del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts; Dr. Josep Ignasi Aguiló Fuster,
professor d’Economia Aplicada del Departament d’Economia
Aplicada; Dr. Sebastià Serra Busquets, professor d’Història Contemporània del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts; Dr. Antoni Marimon Riutort, professor d’Història
Contemporània del Departament de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts; Dra. Mercè Gambús Saiz, professora d’Història
de l’Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts.
Altres: Universitat Autònoma de Barcelona: Dr. Hugo Valenzuela
García, professor d’Antropologia Social; Dr. Oriol Junqueras
Vies, professor d’Història Moderna i Contemporània. Dr. Joan
Oliver Puigdomènech, professor d’Història Contemporània de
la Universitat de Barcelona; Dr. Antoni Vives Reus, becari del
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània, CEDOC
(UIB-Sa Nostra); Dr. Rafel Bueno Martínez, director de Conferències, Seminaris i Estudis de Casa Àsia; Dra. Neus Escandell Tur,
llicenciada en Història; Mercè Escrich, responsable de Programes Educatius de Casa Àsia; Aurora Torrens Horrach, llicenciada en Història i estudiant d’Estudis d’Àsia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya; Rafel Puigserver Pou, llicenciat en
Història, becari del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània, CEDOC (UIB-Sa Nostra).
Dates: del 10 al 14 de juliol de 2006.
Lloc: sala d’actes de l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants
Oliver, 2. Palma.
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i el dimecres
de 9 a 14 hores.
Durada: 30 hores.
Nombre de places: 99.
Crèdits de lliure configuració: 3.
Crèdits de formació permanent de professorat: sol·licitats.
Introducció
El curs pretén analitzar la situació d’Àsia des d’una perspectiva
històrica, fent un especial èmfasi en el temps actuals. Introduïm
d’aquesta manera monogràfica els estudis asiàtics a la nostra
universitat.
Objectius
La finalitat del curs és impartir una sèrie de continguts teòrics
que combinin la utilització dels mitjans audiovisuals amb
l’exposició oral i la consulta de documentació. L’objectiu
principal del curs és crear diàleg i debat entre els alumnes i el
professorat; i entre els mateixos alumnes en els temes exposats.
Metodologia
1. Classes teòriques
2. Exposició oral
3. Visualització d’audiovisuals
4. Consulta de documentació

Continguts
Dilluns 10 de juliol
16 h
Apertura del curs i lliurament del material
16.30 h El sud-est asiàtic: una perspectiva antropològica, Hugo
Valenzuela García
19 h
Xina en perspectiva històrica, Rafel Bueno Martínez
Dimarts 11 de juliol
16 h
La descolonització asiàtica, Antoni Marimon Riutort
18 h
L’economia asiàtica en perspectiva, Josep Ignasi Aguiló Fuster
19.30 Els països d’industrializació recent 1950-1990: aspectes
comparatius del desenvolupament industrial del sudest asiàtic i dels països llatinoamericans, Neus Escandell
Tur.
Dimecres 12 de juliol
9h
Introducció al cinema de Bollywood, Mercè Escrich.
10 h
Projecció de seqüències comentades de la pel·lícula
The rising ballad of mangal pandey del director: Ketan
Mehta
16 h
La mitologia japonesa en la formació de l'Estat japonès, Oriol Junqueras Vies
18 h
L’art del Japó del període EDO, Aurora Torrens Horrach
19.30 h L’art oriental com a imaginari a la literatura Contemporània, Mercè Gambús Saiz
Dijous 13 de juliol
16 h
L'arribada dels europeus a l'Àsia oriental, Oriol Junqueras Vies
18.30 Els europeus i Àsia: intercanvis culturals, científics i
econòmics, Joan Oliver Puigdomènech
Divendres 14 de juliol
16 h
Una biografia: Gandhi. Projecció d’audiovisual, Sebastià Serra Busquets
17.30 Els moviments culturals a l’Àsia Contemporània, Miquel
Duran Pastor
19 h
Els mitjans de comunicació a Àsia. Realitat i perspectives, Rafel Puigserver Pou
20 h
El turisme a Àsia en el temps present, Antoni Vives Reus
Matrícula: de dia 1 de juny al dia 3 de juliol de 2006.
Preu de la matrícula
Estudiants, comunitat universitària i empleats de Sa Nostra:
66 €.
Formació permanent de professorat i altres: 100 €.
Formalització
Per efectuar la matrícula cal fer l’ingrés corresponent al
compte corrent 0072574358 de Sa Nostra (codi de l'entitat:
2051), oficina: 0100, dígit de control: 55, a nom del curs i del
Servei d’Activitats Culturals.
Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis
administratius de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 de Palma (de dilluns a divendres de 10 a 14 h), la
documentació següent:
— Una còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés.
— Fotocòpia del DNI.
— El full d’inscripció.
En el cas dels estudiants / les estudiantes i dels membres de la
comunitat universitària, s’ha d’enviar una còpia del carnet
que acredita que ho són.
Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax: 971
17 24 35.
S’ha de presentar el resguard al començament del curs.
Hi haurà limitació de places (si escau).
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs si no hi ha
el nombre mínim d’alumnes matriculats.

