Coordinació

Universitat d’Estiu
1-4 juliol 2013

Bernat Riutort Serra
Investigador principal del grup d’investigació de la UIB Política, Treball i
Sostenibilitat, Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les
Illes Balears.

Departaments que hi participen

Economia Aplicada, Ciències de la Terra i Filosofia i Treball Social.

Institucions que hi col·laboren:

Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder i Fundació Gabriel Alomar.
Curs multidisciplinari i multidepartamental.

Del 1 al 4 de juliol
De les 9.30 a les 13 hores, classe
de les 13 a les 14 hores, taula rodona.
Total 16 hores

Aula 4 de l’edifici Sa Riera.
Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 - Palma
Nombre d’alumnes: 60
Llengües vehiculars: català i castellà.
Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit
Nombre d’hores de formació permanent de professorat: 16

Professorat

Departament de Ciències de la Terra: Ivan Murray, professor titular
d’universitat; Macià Blázquez, professor titular d’universitat; Antoni Albert
Artigues, professor titular d’escola universitària.
Departament de Filosofia i Treball Social: Alexandre Miquel, professor titular
d’universitat; Joaquim Valdivielso, professor titular d’universitat; Bernat
Riutort, professor titular d’universitat; Tomeu Salas, professor associat.
Departament d’Economia Aplicada: Carles Manera, catedràtic d’universitat;
Llorenç Pou, professor titular d’universitat.
Departament Pedagogia i Didàctiques Especifiques: Lluis Ballester, professor
titular.

Altres

María Xosé Agra, catedràtica d’universitat de la Universitat de Santiago de
Compostel·la; Andreu Horrach, sociòleg; Antònia Puigròs, sociòloga; Josep
Maria Bricall, catedràtic d’universitat de la Universitat de Barcelona; Pere
Albertí, economista; Albert Recio, professor titular de la UAB; Miquel Alenyà
economista; Ferran Navinés economista; Pere Sampol, Fundació Emili Darder;
Rosa Cursach, investigadora; Sonia Vives, investigadora; Marc Morey, investigador; Pep Valero, Fundació Pere Mascaró; Arnau Mates, investigador. Pere
Joan Pons, Fundación Alomar; Paco Obrador, Escola sindical UGT. Miquel
Comes, investigador.

Introducció

El mes de setembre de l’any 2008 esclatà la crisi financera a Wall Street, el
pànic es traslladà als mercats financers al llarg del mes d’octubre, i eixugà el
crèdit internacional. De sobte aquesta crisi financera internacional es convertí
en una crisi global de l’economia real, amb un èmfasi especial a les dues
economies capitalistes centrals més grans, els Estats Units i la Unió Europea;
les conseqüències, però, s’han estès a altres àmbits de les relacions socials,
culturals, polítiques i mediambientals. El present curs d’estiu pretén acostarse de manera rigorosa i crítica a les diverses perspectives esmentades, per tal
d’aprofundir-hi amb la reflexió i assolir noves possibilitats de sortides emancipadores. També pretén considerar algunes de les conseqüències de la crisi i
dels possibles escenaris alternatius a les Illes Balears.

Objectius

Preu

Comunitat universitària de la UIB i estudiants: 45 euros
Altres: 75 euros
Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:
- L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
- Estar al corrent en el pagament del curs
- En cas de certificat d'aprofitament, l'assistència mínima al 80 per cent del
total d'hores i superar la prova d'avaluació proposada pel professor.
Termini de matrícula: del dia 7 de maig de 2013 fins a quatre dies abans del
començament de l’activitat.

Considerar els trets bàsics de la crisi econòmica i les seves conseqüències
socials, polítiques, culturals i mediambientals en termes generals i a les
Balears en particular.

Inscripció

Metodologia

1. Informar-se telefònicament si hi ha places al curs (971.17.31.32/ 23.26 /
24.10)

Té el format de curs expositiu amb preguntes i debat en cada una de les intervencions, a més d’una taula rodona amb la participació de rellevants personalitats que han reflexionat sobre el tema des de la seva especialitat o feina.

Continguts

Economia i crisi
Carles Manera, Bernat Riutort, Albert Recio.
Taula rodona: Miquel Alenyà, Ferran Navinés i Pere Sampol.
Societat i valors
Alexandre Miquel, María Xosé Agra, Josep Maria Bricall.
Taula rodona: Tomeu Sales, Arnau Mates, Rosa Cursach, Miquel Comes i Pere
Joan Pons.
Sostenibilitat i recursos
Antoni Artigues, Ivan Murray, Joaquim Valdivielso.
Taula rodona: Sonia Vives, Marc Morey, Macià Blàzquez i Pep Valero.
Treball, distribució, renda bàsica i serveis socials
Llorenç Pou, Andreu Horrach, Pere Albertí.
Taula rodona Lluis Ballester i Paco Obrador.

Inscripcions als serveis administratius de l’edifici Sa Riera. Per formalitzar la
inscripció cal:

2. Formalitzar el pagament corresponent:
Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit als serveis administratius de Sa Riera
o al compte corrent número 2100 5897 11 0200001345 de “la Caixa” amb el
nom del curs, Servei d’Activitats Culturals i el de l’alumne.
3. Presentar als serveis administratius personalment, per fax (971 17 24 35),
o al correu electrònic <cursos@uib.cat> la documentació següent:
- Inscripció en línia
- Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de la titulació*
- Còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu
(només estudiants i membres de la comunitat universitària)
4. No us inscriurem al curs fins que no tinguem tota la documentació requerida.
5. Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs amb tres dies
d’antelació perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons
la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

