
SIMPOSI / CONGRÉS 
«ELS ANYS 60: SOCIETAT EN CANVI?» 

 
 

Organització 
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània –CEDOC– 

Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB 
 

Coordinació 
Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història contemporània de la UIB, director del CEDOC 

i Dr. Antoni Vives Reus i Sra. Trinidad Salas, becaris del CEDOC  
 

Programa 
 

Dimarts 28 d’octubre 
-9h. Obertura i presentació del Simposi/Congrés 
-9:30h. Projecció i anàlisi del documental Un film comme les autres (Dir. Jean-Luc Godard, 1968), a càrrec del Sr. 
Xavier Jiménez González, membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món 
Contemporani de la UIB 
-11:15h. Descans 
-11:30h. Els fets dels anys seixanta, Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història contemporània de la UIB 
-12:30h. Taula de debat “Interpretacions dels fets”, a càrrec del Sr. Matias Vallés, periodista i sotsdirector 
adjunt del Diario de Mallorca i el Sr. Antoni Serra, escriptor i col·laborador del Útima Hora. 
 
Dimecres 29 d’octubre 
Anàlisi de la trajectòria i obra de Bartomeu Bennàssar (acte i lloc encara per determinar) 
 
Dijous 30 d’octubre 
-9h. Projeccions i anàlisis del cinema espanyol dels anys seixanta. A càrrec del Sr. Xavier Jiménez González, 
membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB 
-11:15h. Descans 
-11:30h. Anàlisi del Maig francès del 68. Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic d’Història contemporània de la 
UIB 
-12h. Cuba a finals dels anys seixanta. Imatges i anàlisi. Sr. Nicolás Moragues González, doctorand  
-12:30h.  Els poders polítics dels anys seixanta en perspectiva històrica, Dr. Antoni Marimon Riutort, professor 
titular d’Història contemporània de la UIB 
13h. Taula de debat “Fets, testimonis i anàlisis” a càrrec de Ferran Aguiló, articulista del Diari de Balears i 
Última Hora i el Dr. Joan Mir, professor d’Economia de la UIB.  

 
 

 
Durada: 10 hores –s’ha sol·licitat 1 crèdit de Lliure Configuració–  

Lloc i dates: 28 i 30 d’octubre de 2008 a l'Aula de Graus (edifici Ramon Llull)  
Horari:  de 9 a 14 hores 

 
Matrícula : fins el 27 d'octubre de 2008  

Pagament: 5 €, que cobreix les despeses de matrícula i expedició del certificat, a ingressar en el 
núm. de compte: “SA NOSTRA” 2051 0151 64 1051506425  

 
Emplenau el formulari d'inscripció de la pàgina web del CEDOC o bé enviau un correu electrònic. 
A banda haureu de remetre o bé per fax al 971 17 34 73 o deixar a la casella del CEDOC (Ed. R. 

Llull) el resguard bancari per completar la inscripció. 


