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El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – “SA NOSTRA”) i el 
Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani 
de la UIB amb la col·laboració de la Cátedra Alcover‐Moll‐Villangómez han 
organitzat el Simposi de Partits Polítics, Organitzacions Patronals i Sindicals 
en el segle XX i perspectives del segle XXI.

Aquest simposi s’ha celebrat els dies 
9, 10 i 11 d’octubre en el Centre de 
Cultura “SA NOSTRA”, situat al carrer 
de la Concepció, núm. 12 de 
Palma. La durada total fou de trenta 
hores. 

La direcció del simposi anà a càrrec 
del Dr. Sebastià Serra Busquets, 
catedràtic d’Història contemporània 
de la Universitat de les Illes Balears i 
director del CEDOC i investigador 

principal del grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món 
contemporani de la UIB. 

La coordinació tècnica fou responsabilitat de Llorenç Carrió Crespí (llicenciat 
en Història i becari de la Càtedra Alcover‐Moll‐Villangomez), Antoni Vives 
Reus (doctor en Història i becari del CEDOC), Rebecca M. Alemany Garré i 
Rafel Puigserver Pou, llicenciats en Història i becaris del CEDOC. A la vegada 
també es comptà amb la col·laboració de Magdalena Capellà Oliver, 
llicenciada en Humanitats. Tots els coordinadors són membres del grup 
d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB. 

El simposi comptà amb el patrocini de la Universitat de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca i la Direcció General de Recerca i Desenvolupament del 
Govern de les Illes Balears. A la vegada comptarem amb la col·laboració de la 
Fundació "SA NOSTRA" i del seminari d’Història de l’Escola Universitària 
Alberta Giménez. 

Aquest simposi suposa la culminació de dos projectes de recerca: Diccionario 
de Partidos Políticos, Organizaciones Patronales y Sindicales de las Islas 
Baleares en el siglo XX (BHA2002‐03177) del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología; i la La llengua i cultura catalanes a les organitzacions polítiques, 
sindicals i patronals a les Illes Balears i Pitiüses en el segle XX. Càtedra 
Alcover ‐ Moll ‐Villangómez. A la vegada esdevingué com a passa prèvia per a 
la propera publicació del Diccionari de Partits Polítics, Organitzacions 
Patronals i Sindicals a les Illes Balears, en el segles XX i XXI, que veurà la llum 
el proper 2007. 

Amb aquest curs es pretenia donar a conèixer el resultat de les recerques que 
el grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de 
la UIB realitzat en els darrers quatre anys i, a la vegada, es pretenia acostar 
els estudiants matriculats i assistents a gaudir de les ponències de professors
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estudiosos de les temàtiques tractades en el simposi. Consideram molt 
important aquest fet perquè suposava la divulgació de manera acadèmica dels 
resultats d’unes recerques en l’àmbit de les Humanitats i de les Ciències 
Socials. 

La finalitat del Simposi era impartir una sèrie de continguts teòrics i oferir la 
possibilitat a investigadors de les Ciències Socials de poder presentar 
comunicacions relacionades amb les temàtiques establertes en el programa. 
Un dels nostres objectius principals era crear diàleg i debat entre els alumnes 
i els ponents i/o comunicants, i entre els mateixos alumnes, sobre els temes 
exposats. Això fou possible gràcies a la xifra de 160 matriculats, de la qual 
l’organització es troba molt satisfeta, així com també pel compliment del 
programa i la falta d’incidents. 

El simposi fou inaugurat el dia 9 
d’octubre a les 10 hores amb 
l’assistència de les autoritats i 
representants de les entitats i 
institucions patrocinadores i 
col·laboradores: Magf, i Excm. Dr. 
Avel·lí Blasco, rector de la 
Universitat de les Illes Balears. Il·lm 
Sr. Climent Ramis, director gral. 
d'Universitat i Il·lma Sra. Marta 
Jacob, Directora General de R+D+I 
del Govern de les Illes Balears; Sr. 
Fernando Alzamora, president de 
“SA NOSTRA”;  Dr. Sebastià Serra, 
director del simposi i director del CEDOC i Dr. Miquel Duran, catedràtic 
d’història contemporània de la UIB. 

En el Simposi hi participaren diferents professors 
procedents d’altres universitats arreu de l’Estat. 
D’entre els professors de fora que hi 
participaren, en destacam el catedràtic Isidre 
Molas Batllori, professor de Dret Constitucional 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans i 
director de l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. La seva ponència girà envers els partits i 

la política en el segle XX. 

Procedents de les universitats catalanes comptaren amb la presència de dos 
professors, els quals són grans experts en la matèria que impartiren. Per 
tractar les grans ideologies i les estratègies polítiques en el segle XX, vàrem 
convidar a Jordi Casassas i Ymbert, catedràtic d’Història Contemporània de la 
Universitat de Barcelona, membre del Consell Assessor de l’Institut Cambó i 
director del Grup d’Estudi de la Cultura i dels Intel·lectuals. El sindicalisme 
durant el segle XX fou el tema pel qual convidàrem a parlar a Pere Gabriel 

«Aquest simposi suposa una activitat 
acadèmica de primer nivell.» 
Avel·lí Blasco. Rector de la UIB.
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Sirvent, catedràtic d’Història contemporània de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Pel que fa als professors de les 
universitats de Madrid, destaquen les 
intervencions del doctor Javier María 
Dónezar Díez, professor d’Història 
contemporània de la Universidad 
Autónoma de Madrid, qui tractà el 
tema del nacionalisme, mercat 
nacional i les èlits econòmiques de 
poder; d’altra banda, el doctor 
Fernando del Rey Reguillo, en 
qualitat de professor d’Història del 
pensament dels Moviments Socials i 
Polítics de la Universidad 
Complutense de Madrid, parlà sobre 
la política dels ocupadors a l’Espanya 
del segle XX. 

Els professors participants que pertanyen a la Universitat de les Illes Balears 
foren: els doctors Miquel Duran Pastor i Isabel Moll Blanes, catedràtics 
d’Història contemporània, que tractaren els temes del liberalisme i la 
socialdemocràcia respectivament; el Dr. Antoni Marimon Riutort, professor 
titular d’Història contemporània que dissertà sobre les organitzacions de caire 
nacionalista; els doctors Carles Manera Erbina, catedràtic d’Història 
econòmica i Antònia Morey Tous, professora d’història econòmica de la UIB, 
parlaren conjuntament sobre la formació de nissagues empresarials a les Illes 
Balears; i finalment el professor d’Història de l’educació, el Dr. Pere Fullana 
Puigserver, que analitzà el maurisme i el conservadorisme polític a les Balears 
en el segle XX. 

D’altra banda, també hi participaren el professor de sociolingüística, el Dr. 
Gabriel Bibiloni Canyelles que parlà del català des del I Congres Internacional 

Els catedràtics Jordi Casassas i Pere Gabriel en dos moments de les intervencions 
com a ponents en el Simposi. 

Els professor Javier M. Donézar en un 
moment de la seva intervenció 
acompanyat pel professor Antoni 
Marimon.
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de Llengua Catalana (1906); i el Dr. Joan Melià Garí, professor de Filologia 
catalana, que analitzà la situació sociolingüística a les Illes Balears. 

Altres ponents que també participaren en el 
Simposi foren el doctor Joan Josep Matas 
Pastor, professor d’Història contemporània 
del Centre d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez, qui va donar la seva visió sobre la 
dreta política a l’època contemporània; el 
doctor en Sociologia, Joan Amer Fernández 
el qual parlà sobre les relacions de 
l’empresariat hoteler a Mallorca amb la 
política. A més a més també es comptà amb 
la intervenció del doctor en història i 
professor d’Educació Secundària David 
Ginard Ferón, que presentà les 
organitzacions comunistes en el segle XX. 

Les illes menors també hi foren representades mitjançant la intervenció del 
Dr. Jordi Pons Bosch i de l’historiador Maurici Cuesta Labèrnia, que 
dissertaren sobre les organitzacions polítiques, patronals i sindicals en el segle 
XX a Menorca i les Pitiüses respectivament. 

Els professors d’Història contemporània de la UIB: Miquel Duran Pastor, Antoni 
Marimon Riutort i Isabel Moll Blanes durant les seves intervencions. 

Els professors Jordi Pons i Maurici Cuesta respectivament 

El doctor Pere Fullana en un 
moment de la seva intervenció 
en el Simposi.
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Finalment, durant el simposi es van presentar un total de 20 comunicacions i 
que foren distribuïdes en quatre blocs, coordinats per Llorenç Carrió Crespí, 
becari de la Càtedra Alcover‐Moll‐Villangómez; Rebecca M. Alemany Garré, 
Rafel Puigserver Pou i Antoni Vives Reus, becaris del Centre d’Estudis i 
Documentació Contermporània. 

Com a conclusió final, cal assenyalar 
que l’organització quedà molt 
satisfeta de la repercussió 
mediàtica de l’activitat i es va 
comprometre a publicar les 
intervencions, tant ponències com 
comunicacions, del Simposi en una 
data pròxima. 

Dues instantànies que reflecteixen dos dels quatre blocs de comunicacions.
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Recull de Premsa 

Diario de Mallorca 10/10/2006. Pàgina 6. 124cm² 

Diari de Balears. 10/10/2006. Pàgina 20. 94 cm²



MEMÒRIA DEL SIMPOSI DE PARTITS POLÍTICS, ORGANITZACIONS PATRONALS I SINDICALS 
EN EL SEGLE XX I PERSPECTIVES DEL SEGLE XXI.


