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Memòria explicativa de l’activitat «La cultura com a estratègia de dinamització de la 
comunitat universitària» de la Convocatòria de cooperació cultural universitària del 
Consell de Mallorca 2017 
 

L’objecte de la Convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2017 és 
dur a terme a Mallorca projectes de dinamització cultural destinats a la col·lectivitat en 
general i a la comunitat universitària en especial. 
 
La UIB va presentar un projecte cultural format pel conjunt d’activitats programades de 
setembre de 2016 a juliol de 2017. 
 
La Universitat de les Illes Balears ha rebut 55.000 euros per al projecte presentat, que 
inclou activitats realitzades a la UIB de les línies següents: 
 

Línia 1. Projectes relacionats amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural 
o històric a l’àmbit local i/o insular 
Línia 2. Projectes que contribueixin a l’aprofundiment i/o la difusió dels valors 
històrics, populars i tradicionals de Mallorca 
Línia 3. Propostes d’innovació, originalitat i creativitat 
Línia 4. Activitats per al foment de la lectura. 

 
L’impacte en nombre de persones que varen participar en el conjunt d’aquestes 
activitats va ser de 6.566 persones. 
 
De la línia 1. Projectes relacionats amb commemoracions o efemèrides d’interès 
cultural o històric a l’àmbit local i/o insular (4 activitats amb l’assistència de 507 
persones) 
 
Destacam: 

• Exposició L’art de l’Art de Ramon Llull 

• Congrés 100 Anys de Camilo José Cela 
L’exposició, perquè forma part del reconeixement de la UIB a la figura universal de 
Ramon Llull i el reconeixement als nostres artistes plàstics contemporanis. 
El congrés sobre Cela, perquè no podíem deixar de destacar des d’un vessant acadèmic 
el premi Nobel que va estar tan vinculat a Mallorca durant tota la seva vida. 
 
Altres activitats: 

• Parlam sobre Ramon Llull. Conferències divulgatives de diferents àmbits 
acadèmics de la UIB sobre Ramon Llull 

• «Ramon Llull. Sí, gràcies». Curs de formació amb la finalitat de contribuir a la 
coneixença de Ramon Llull entre el col·lectiu del personal d'administració i 
serveis de la UIB  
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Línia 2. Projectes que contribueixin a l’aprofundiment i/o la difusió dels valors històrics, 
populars i tradicionals de Mallorca (2 activitats amb l’assistència de 181 persones) 
 

• Gilgamesh, l’home que no vol morir. Gràcies a la tasca del professor Antoni 
Artigues, l’obra de teatre impulsa la creativitat dels estudiants del grau de 
Mestre. 

• El curs d’estiu «Pam a pam per la geografia gremial de la ciutat de Mallorca. 
Segles XIV-XVI», on es conjugaren les presentacions teòriques amb visites 
guiades pel centre històric, amb especialistes en aquest àmbit que parlaven i 
acostaven als alumnes els gremis més puixants de l’època. 

 
 
Línia 3. Propostes d’innovació, originalitat i creativitat (13 activitats amb l’assistència de 
5.418 persones) 
 
Destacam: 

• La IV Lliga de Debat Universitari. La participació a la Lliga de Debat contribueix a 
la millora de la formació transversal dels estudiants de la UIB. 

• Cicle Cinema d’Autor. Perquè són deu anys de sentir-nos acompanyats per 
directors joves i consagrats de tot el territori de l’Estat espanyol. 

• La dinamització musical a la UIB: corals que suposen una activitat musical per a 
400 persones. 

 
Altres activitats especialment organitzades pels i per als alumnes: 

• Música Viva canta al campus, concert de Nadal dels estudiants de Mestre 

• Cineclub Universitari, organitzat i programat pels estudiants 

• Segona Finifesta. 
 
Altres activitats: 

• Els cursos d’estiu  
1. «Pam a pam per la geografia gremial de la ciutat de Mallorca. Segles XIV-

XVI» 
2. «Organitzant i compartint els recursos en línia utilitzant Symbaloo» 
3. «Tendències tecnològiques i les seves aplicacions» 
4. «Introducció a l’ús de la imatge científica» 
5. «Procés creatiu i autoconeixement». 

 
I els cursos 

• «Taller d’impressió en 3D: des del muntatge al disseny de peces» 
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• «Escenes de teatre. Eines per interpretar escenes dramàtiques» 

• El seminari de cant coral amb Javier Busto 
 
I també... 

• L’exposició Confiam en la solitud. Una sèrie d’imatges amigables 

• IX Liga de Debate Interuniversitario G9. 
 

 

Línia 4. Activitats per al foment de la lectura (7 activitats amb l’assistència de 446 
persones) 
 
Destacam: 

• I Trobada d’Estudiosos de la Literatura i la Cultura Produïda a les Illes Balears en 
el Segle XIX, organitzada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General 

• De la Manxa a la Pantalla 

• Amb motiu de la commemoració del quart centenari de la mort de Cervantes, la 
Universitat de les Illes Balears va realitzar el cicle de cinema cervantí De la 
Manxa a la Pantalla, en el qual diferents especialistes en la matèria varen 
plantejar qüestions clau de la tradició fílmica cervantina. 

 
Altres activitats: 

• Els itineraris literaris: metodologia d’elaboració i ús: «El comte Arnau / El comte 
Mal: mite identitari» 

• 24 hores en la vida de Bel Olid 

• Convé anar a carregar l’ànima. Recital poètic 

• Un Hivern Literari a Inca 

• En el feu de l’ermitatge. Recital poètic i combat de glosa. Actuació i 
enregistrament. 

 
Palma, 1 de desembre de 2017 


