
El Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contempora‐ 
ni de la UIB i el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània ha organit‐ 
zat el curs Universitat i Societat: Difusió i coneixement de les institu‐ 
cions i entitats ciutadanes, en el marc de les Ajudes per dur a terme 
actuacions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la 
vida universitària de les Illes Balears de la Direcció General d'Universitat de 
la Conselleria d'Educació i Cultura. 
Els objectius eren organitzar un curs, mitjançant sessions teòriques i pràc‐ 
tiques, que acostàs la realitat de les institucions i entitats ciutadanes a la 
vida universitària, fent un especial èmfasi en aquelles que tenen una relle‐ 
vància especial dins el panorama polític i social de la nostra societat. 
Els ponents i representants de les entitats ciutadanes exposaren la història, 
el funcionament intern, les funcions, la transcendència i la realitat present 
de cada una de les institucions i entitats ciutadanes que s’han tractat en el 
curs. 
Entre el professorat encarregat de les ponències destaquen la Magnífica 
Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas i Ametller, 
així com la resta de professors de la UIB: els Drs. Miquel Duran Pastor i 
Sebastià Serra Busquets, catedràtics d'Història contemporània;  el Dr. Antoni 
Marimon Riutort, professor d'Història contemporània; el Dr. Manel Santana 
Morro, professor d'Història de l'Educació i Dr. Bartomeu Colom Pastor, pro‐ 
fessor de Dret administratiu. 
Entre els convidats com a representants de les entitats ciutadanes compta‐ 
rem amb la participació del Dr. Macià Blázquez, professor de Geografia i 
president del Grup d'Ornitologia Balear i la Dra. Maria Barceló Crespí, pro‐ 
fessora d'Història Medieval a la UIB i presidenta de la Societat Arqueològica 
Lul•liana. 
La resta de representants d’entitats foren Ma. Magdalena Obrador de Veïns 
Sense Fronteres;  Miguel Reyero, president autònomic de Metges del Món, 
Sr. Joan Huguet Amengual, sindicalista; Sr. Bartomeu Martí, vicepresident 
de l'Obra Cultural Balear; Sr. Pere Ollers Vives, president de l'Associació per 
a la Recuperació dels Centres Antics –ARCA. 
També cal destacar la intervenció dels funcionaris del Parlament de les Illes 
Balears: Jaume Munar i Arrom, cap de divulgació; Lluís Isern Estela,  Lletrat 
Major i Francisca Sancho Lladó, cap de premsa; així com també del sr. 
Matias Baron Juan, cap de gabinet de presidència. 

Aquest curs que ha tengut una durada de 20 
hores s’ha dut a terme entre el 15 i el 30 d’oc‐ 
tubre de 2007 a l’aula de Graus de l’edifici 
Ramon Llull, excepte la darrera sessió que es 
va desenvolupar a la seu del Parlament de les 
Illes Balears. 
El curs que era gratuït com qualsevol altra 
activitat organitzada pel CEDOC, ha estat 
obert a la participació de tothom Tanmateix 
per a l’obtenció dels certificats d’aprofita‐ 
ment era necessària una inscripció, que ha 
arribat fins a 40 alumnes inscrits procedents 
de diferents estudis universitaris: Història, 
Filologies, Infermeria, Pedagogia, Dret, etc 
L'organització del curs està molt satisfeta del 
grau de participació dels assistents i dels dife‐ 
rents ponents del curs. 

Més informació a 
http://cedoc.uib.es 

ORGANITZACIÓ 

PROGRAMA DEL CURS 

Dilluns 15 d'octubre. 
LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS 
A LES ILLES BALEARS 

Dimarts 16 d'octubre 
ELS CONSELLS INSULARS I ELS AJUNTAMENTS 

Dijous 18 d'octubre ‐No hi hagué sessió‐ 

Dilluns 22 d'octubre 
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS: 
BALANÇ HISTÒRIC I PERSPECTIVES DE 
FUTUR. 

Dimarts 23 d'octubre 
LES ORGANITZACIONS PATRONALS I SINDI‐ 
CALS A LES ILLES BALEARS. 

Dijous 25 d'octubre 
LES ENTITATS EN DEFENSA DE LA CULTURA I 
LA NATURA. 

Dilluns 29 d'octubre 
LES ENTITATS EN DEFENSA DEL PATRIMONI 
CULTURAL, HISTÒRIC I ARTÍSTIC 

Dimarts 30 d'octubre 
LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES DE LES 
ILLES BALEARS 

PATROCINI


