
MEMÒRIA DEL CURS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU 2008 
 

“ ELS 25 ANYS D’AUTONOMIA A LES ILLES BALEARS ”  
 
 
El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània –CEDOC– (UIB- 

“SA NOSTRA”) juntament amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis 

Autonòmics ha organitzat el curs de la Universitat d’Estiu “Els 25 anys 

d’autonomia a les Illes Balears” entre el dilluns 30 de juny i el divendres 

4 de juliol de 2008. El lloc escollit fou el Centre de Cultura “Sa Nostra” 

del carrer Concepció de Palma. 

 

La matrícula aconseguida fou de 85 assistents, encara que s’ha de dir 

que el curs, que estava obert a tothom, comptà amb l’assistència oberta 

de persones que participaren durant les diferents sessions del curs. 

 

L’activitat engrescà als assistents i prova d’això foren les nombroses 

preguntes i debats que es feren després de cada una de les diferents 

intervencions dels ponents. 

 

Els temes tractats eren molts diversos i abraçaven aspectes tant dispars 

com la política, l’economia, les institucions, els mitjans de comunicació o 

les realitats socials. En aquest sentit, s’ha de dir que fou una bona 

ocasió per realitzar un balanç d’aquest darrer quart de segle a la nostra 

comunitat autonòma. 

 

Els ponents i convidats a fer les diverses intervencions comptaren amb 

el beneplàcit del públic, el qual quedà enormement satisfet dels temes i 

persones participants. Algunes de les ponències més interessants i en 

les quals es formularen un gran nombre de preguntes i inquietuds per 

part dels assistents foren les realitzades pel Dr. Antoni Segura Mas, el 

Dr. Jordi Casassas Ymbert, el Dr. Miquel Duran Pastor o el Dr. Sebastià 

Serra Busquets, entre d’altres. 

 



A més a més, s’ha d’esmentar la sessió del dimecres dematí dedicada a 

fer una anàlisi del material audiovisual realitzat en aquests darrers vint-i-

cinc anys, intervenció que anà a càrrec del Sr, Xavier Jiménez 

González. 

 

De la darrera sessió també foren molt interessants les intervencions del 

Sr. Arnau Company Mates i la Dra. Maria de Neus Fernández Quetglas, 

ja que ambdós tractaren el paper que han jugat els mitjans de 

comunicació en la nostra societat contemporània. 

 

Pel que fa referència al tema de les institucions i la política s’han 

d’esmentar les intervencions del Dr. Bartomeu Colom Pastor, el Dr. 

Antoni Marimon Riutort, el Dr. Jordi Pons Bosch o la Dra. Catalina Amer 

Ballester. 

 

El vessant econòmic anà a càrrec del director de l’Escola d’Hoteleria, 

Francesc Sastre Albertí, el qual mitjançant una explicació interactiva 

causà una grata satisfacció als assistents. 

 

En conclusió podem afirmar que ha estat un molt curs i el balanç és 

totalment positiu. Prova d’això, són els resultats de les enquestes 

realitzades entre els matriculats. 

 

Palma, 9 de juliol de 2008 
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