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La musulmana, 
una cultura 
mallorquina

Les Illes Balears són la regió d’Europa 
que més ha crescut 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 circumstàncies noves fan precari 
l’ equilibri actual i afecten tota la població, 
però especialment els professionals de la 
salut, de l’ensenyament, de l’ordre públic, 
de la mediació social i 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 
econòmic.

Des del Departament de Cultura, Patrimoni 
i Esports del Consell de Mallorca pensam 
que per abordar el problema dels contrasts 
culturals, convindria contextualitzar aquest 
aspecte dins d’un diàleg, en què els que  
hem d’atendre les necessitats i prevenir els 
conflictes, ho facem des de la seguretat en 
uns valors i unes característiques que 
ens identifiquen davant d’altres cultures.

La musulmana, 
una cultura 
mallorquina

Organització:

Coordinació acadèmica:

Grup de Recerca Ciutadania Cultural 

(IRIE-UIB)

Amb el suport de:                               

Inscripcions: 
Serveis administratius de la UIB       Tel.: 971 171 305 11 i 12 de novembre de 2016 

Sala d’actes de l’edifici de la Misericòrdia



Divendres 11 de novembre, matí

9.30 h Salutació de FRANCESC MIRALLES, conseller de 
Cultura del Consell de Mallorca

PART I

Què convé saber, a Mallorca, 
de l’islam, l’islamisme 
i el gihadisme?
9.45 h  Presentació a càrrec de PERE PERELLÓ, 
 director general d’Emergències i Interior del 

Govern Balear i autor del llibre Viure a la 
frontera

10.00 h LLUÍS PARADELL, ”Fonaments de l’islam vs. 
islamisme”

11.00 h Descans

11.30 h LLUÍS PARADELL, ”Gihadisme i processos de 
radicalització”

12.30 h RAMON SARGATAL, ”Fonaments alcorànics del  
gihadisme”

Divendres 11 de novembre, 
horabaixa

PART II

La problemàtica 
de la convivència 
de cultures a Mallorca
16.00 h Dr. NICOLAU ROSER, ”Els musulmans de 

Mallorca”

17.00 h Dr. EDUARD VINYAMATA, ”Anàlisi i resolució dels 
possibles conflictes provocats pels contrasts 
entre les diferents cultures presents a Mallorca”

18.00 h Dr. JOAN MIR, ”La por de la immigració 
musulmana”

Dissabte 12 de novembre, matí

9.30 h La conferència “La idea d’Europa” de G. 
Steiner dramatitzada per  ÓSCAR INTENTE i 
FERRAN MARTÍNEZ

10.30 h  Descans

11.00 h Presentació del llibre: “El Hijab, deure islàmic 
o costum prehistòric”

 Dirigirà l’acte, la taula rodona i el debat  
 la Dra. IMMA TUBELLA

 Hi intervindran:
• JAUME RENYER (marc competencial dels 

municipis mallorquins en relació amb l’ús 
d’abillaments que impedeixin la identificació 
en espais públics)

• SAMI KARRAY (La primavera àrab, una laïcitat 
perduda)

• LAMIA KARRAY (autora del llibre)

 A continuació, taula rodona dels participants 
sobre el mateix tema i debat amb els 
assistents

13.00 h Cloenda a càrrec de MIQUEL ENSENYAT, 
president del Consell de Mallorca

PRIMERES 
JORNADES 
DE 
CIUTADANIA
CULTURAL

La musulmana, 
una cultura 
mallorquina


