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Edifici Jovellanos

Lloc:  A la UIB, Sala d’Actes Edifici Jovellanos  

Adreçat a: Públic en general, però especialment als 
professionals que tenen un contacte directe amb la 
immigració (policies municipals, infermers i infermeres, 
professors de primària i secundària, mediadors culturals, 
dinamitzadors lingüístics, conflictòlegs, etc...)

Matrícula: Gratuïta i fins el moment de l’obertura.
Us podeu matricular al Servei d’Informació de la UIB 
(tel 971 172 939) emplenant el formulari d’inscripció  
http://www.uib.es/form/cursos/ (heu d’anar a “Inscripció 
cursos” i d’aquí a “Cursos als quals podeu apuntar-vos” 
on hi ha el formulari d’inscripció). En tenir-lo complet heu 
d’anar a baix i pitjar “Enviar”.
Empleats públics: Inscripció a la web de l’EBAP.

Crèdits: Sol·licitat un crèdit de lliure configuració (UIB).
Sol·licitat el reconeixament de 8 hores de formació 
permanent (Conselleria d’Educació del Govern de les 
Illes Balears). Certificació de l’EBAP per als policies locals 
inscrits. 

Organització: Universitat de les Illes Balears (UIB) i 
conselleria insular de Cooperació Local i Interior. 

Col·laboració: Escola Balear d’Administració Pública 
(EBAP),  Ajuntament de Petra,  conselleria insular de Cultura, 
Obra Cultural Balear i Associació “Mallorca, de sempre”.

Les Illes Balears són la regió d’Europa 
que més ha crescut demogràficament 
en els darrers 15 anys (prop de la 
meitat de la població és nascuda a 
fora) i, consegüentment, s’hi parlen un 
centenar de llengües. Aquestes noves 
circumstàncies fan precari l’actual 
equilibri i afecten tota la població, 
però especialment els professionals 
de la salut, de l’ensenyament, de 
l’ordre públic, de la mediació social o 
cultural... La concreció dels nostres 
valors, el coneixement dels dels altres 
i els mètodes no violents de prevenció 
de conflictes han d’afavorir la cohesió 
social i el progrés aconòmic. 
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Dijous 24, de 15.50 h a 21.00 h

15.50 h Obertura de les JORNADES.

16.00 h “On acaba Europa? ( Aproximació a la idea 
d’Europa)”, a càrrec del Dr. Josep Monserrat.(Universitat de 
Barcelona)

17.00 h “Rol actual de les forces de seguretat als països 
àrabs del nord d’Àfrica”, a càrrec del Dr. Nicolau Roser 
(Universitat de Màlaga)

18.20 h “La llengua com a factor de desenvolupament 
econòmic”, a càrrec del Sr. Johan Häggman (Comissió 
Europea)

19.35 h “Actituds davant la diversitat lingüística 
(Les llengües de les Balears)”, a càrrec del Dr. Joan Melià 
(UIB)

Divendres 25,  de 15.50 h a 21.00 h

15.50 h “Europa, un debat de valors”, a càrrec del Dr. Josep 
Montserrat (UB)

17.00 h Conflictologia:  “La gestió dels contrasts culturals”, 
a càrrec de la Dra. Marta Poblet (UAB)

18.10 h “Religió i conflicte”, taula rodona amb la participació 
de la Dra. Marta Poblet (UAB), el Dr. Nicolau Roser (Universitat 
de Màlaga) i el Sr. Pere Perelló (Cap de la Policia Local de Sa 
Pobla). Moderarà el Sr. Cristòfol Soler.

19.35 h Cloenda amb la conferència “L’obra reformadora 
de Jaume II”, a càrrec del Dr. Gabriel Ensenyat (UIB), en el 
marc de les celebracions del setè centenàri de la mort d’aquest 
rei. 
Presidirà el Sr Miquel Rosselló, conseller insular de 
Cooperació Local.
 

JOSEP MONSERRAT. Doctor en Filosofia. Professor Agregat 
de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. 
Investigador convidat de la Université Paris-Descartes (Sorbonne, 
Grup de Recerca Thomas Hobbes). Director del Grup de Recerca 
«EIDOS. Hermenèutica, platonisme i modernitat».
És vicepresident de la Societat Catalana de Filosofia (Institut 
d’Estudis Catalans), membre de la junta directiva de la Societat 
Ibèrica de Filosofia Grega i del consell directiu de l’àrea 
Mediterrània de la International Plato Society. 
Ha publicat els següents llibres: Introducció a la lectura de Leo 
Strauss. Jerusalem i Atenes –amb Jordi Sales; El polític de Plató. 
La gràcia de la mesura ; Strauss y Spinoza; i Estranys, setciències i 
pentatletes. Cinc estudis de filosofia política clàssica. Com a editor 
ha publicat Hermenèutica i platonisme; Idees d’Autoritat, Pensament 
i Filosofia a Catalunya; Herencias Straussianas; Philosophy and Dialog. 
Studies in Plato’s Dialogues; Hermenèutica i modernitat.

JOHAN HÄGGMAN. És membre de la minoria sueca de 
Finlàndia. Es va llicenciar en Ciències Polítiques a la Universitat de 
Abo Akademi. També va estudiar dret Internacional a la Christian-
Albrechts-Universität zu - Kiel, Almenya (1993).
Diplomat en Relacions Internacionals a l’Escola Diplomàtica de 
Madrid (1998). Magister universitari en Estudis Internacionals 
per la Universitat Complutense (1998). Assesor especial del 
conseller de Justícia, Treball i Seguretat Social del govern del 
País Basc, Joseba Azkarraga (2001-2003). Assesor especial de 
la vicepresidenta del Govern de Trentino-Alto Adigio, Martha 
Stocker (2005-2007). Responsable de projectes de l’Oficina 
Europea de les Llengües Minoritàries (EBLUL) de 2001 a 2005. 
Durant el 2006, responsable del diàleg de la societat civil de la 
Unió Federal de les Nacionalitats Europeas (FUEN). Assesor 
de Polítiques de Llengües Regionals o Minoritàries per al grup 
liberal ALDE del Parlament Europeu (2005-2007). Des de 2007 
ha estat membre del gabinet del Comissari del Multilingüísme 
de la Comissió Europea, Leonard Orban, i ara treballa com a 
coordinador dels estudis de multilingüísme i traducció de la 
Comissió Europea. 

MARTA POBLET. Sociòloga. Doctora en Dret per la 
Universitat de Stanford amb la tesi Spanish legal culture between 
State and Society i màster en International Legal Studies per la 
mateixa universitat. Investigadora de l’ICREA (Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats) i membre de l’Institut de Dret 
i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu 
àmbit de recerca es centra en l’aplicació de les tecnologies de 
la informació als sistemes judicials i als diferents mecanismes de 
gestió i resolució de conflictes.
Ensenya en el Màster Internacional en Resolució de Conflictes 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i en el Màster 
Internacional en Resolució de Conflictes i Gestió de la Universitat 
de Barcelona-Les Heures. Ha publicat més de 20 articles científics 
en revistes i llibres. 

NICOLAU ROSER. La seva tesi de doctorat es titula Política 
i religió: la concepció islàmica. Actualment és professor titular de 
Llengua Àrab i Traducció a la Universitat de Màlaga i director de 
la Càtedra d’Estudis Àrabs i Islàmics Abdelaziz Saud Al-Babtayn. 
És investigador especialista en teoria política de l’Islam, en 
didàctica de la llengua àrab i en traducció. Recentment ha traduit 
al castellà i al català el llibre Tarih Mayurqa (Història de Mallorca) 
de Amira al-Mahzumí d’Alzira (1186-1260)

PERE PERELLÓ. Cap de la Policia Local de Sa Pobla, autor 
del llibre Viure a la frontera, la immigració a Sa Pobla (1980-2011): 
una mirada, que analitza el fenòmen migratori en general, i 
l’experiència del municipi en particular.  
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