ACORD ENTRE LA FUNDACIÓ BALEARS A L’EXTERIOR I LA FUNDACIÓ
CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS SOBRE LES ACTIVITATS A REALITZAR DURANT L’ANY 2007
Reunits a Palma de Mallorca, dia,
D’una banda, l’Hble. Sra. Encarnación Pastor Sánchez, Consellera
d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i Presidenta del
Patronat de la Fundació Balears a l’Exterior.
I, de l’altra, l’Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les
Illes Balears, que actua com a President del Patronat de la Fundació Càtedra
Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears, com a representant
d’aquesta Fundació, segons ho estableixen els articles 36 i 37 dels Estatuts
d’aquesta Fundació.
Ambdues parts es reconeixen en plena capacitat i competència per tal de
signar el present Acord, per la qual cosa,
MANIFESTEN
Que la Fundació Balears a l’Exterior estableix, entre d’altres, els següents
objectius a l’article sisè dels seus Estatuts: Fomentar i consolidar les
Comunitats de Balears, els seus centres i les seves associacions assentades
arreu del món; garantir la continuïtat de les organitzacions i del moviment
associatiu balear a l’exterior, gràcies a la participació activa dels joves;
fomentar manifestacions socioculturals; elaborar i executar projectes i
programes de caràcter sociosanitari a favor dels emigrants de les Illes Balears,
dels seus cònjuges i dels seus descendents assentats a tot el món; projectar
activitats formatives; realitzar convocatòries de beques i investigacions en el
marc dels fins fundacionals i finançar la realització i publicació d’estudis;
impulsar les connexions entre els ciutadans de les Illes Balears residents a
l’exterior i la seva comunitat d’origen; participar en projectes de caràcter
humanitari i de cooperació al desenvolupament amb països empobrits; afavorir
la vinculació entre la comunitat balear a l’exterior i els països d’acollida.
Que la Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears té
com objectiu general la promoció cultural, social, econòmica i educativa de les
poblacions que són en el seu àmbit d’actuació: les Illes Balears i la Comunitat
Iberoamericana de Països.

A l’aixopluc d’aquesta coincidència d’interessos a favor del desenvolupament
social, cultural, econòmic i educatiu de les poblacions afectades, la Fundació
Balears a l’Exterior i la Fundació Càtedra Iberoamericana en el marc de les
respectives competències,

ACORDEN
1. Establir un programa d’actuacions destinades a la Comunitat Balear a
l’Exterior amb l’objectiu de realitzar una promoció cultural i educativa dels
membres d’aquesta comunitat i de les que es puguin afavorir especialment els
joves associats i que siguin descendents de les Illes Balears als diversos
centres.
2. A l’Annex I d’aquest acord s’estableixen les condicions de participació en les
activitats que es proposen realitzar en el present acord, sense perjudici que per
cada una d’aquestes activitats s’estableixin condicions específiques de
participació.
3. A l’Annex de Programació s’estableixen les despeses que es contemplen per
fer front a les activitats a realitzar que s’esmenten a continuació:
ACTIVITATS
1. Conferències sobre aspectes culturals de les Illes Balears a les Cases
Balears de Veneçuela, Xile, Cuba i Puerto Rico.

1. Se celebraran a les Comunitats Balears de l’Exterior conferències o activitats
dedicades a aspectes culturals de la vida a les Balears. Aquestes conferències
seran fetes per professors de la Universitat de les Illes Balears o d’altres
professionals de reconegut prestigi.
2. Aquestes conferències s’organitzaran anualment en el nombre que permetin
les disponibilitats pressupostàries. En el pressupost es contemplaran les
despeses de viatge, allotjament, dietes i honoraris.
3. Les conferències del present any de 2007 es dedicaran a presentar una
panoràmica de la història de les Illes Balears des de la conquesta catalana a la
guerra civil.
4. Per tal que es puguin realitzar aquestes activitats es fixa una quantitat
mínima de 30 assistents a cada una d’elles. De cada conferència es farà un
avaluació per escrit entre els assistents.

2. Realització de cursos i conferències a càrrec de professors nadius a les
Comunitats Balears de l’Exterior
1. Es realitzaran diverses conferències als centres socials de les Comunitats
Balears de l’Exterior a càrrec de professors que treballen al país on es radica la
casa corresponent.
2. Els professors que facin les conferències han de ser d’universitats que
tinguin l’acord de col·laboració vigent amb la Universitat de les Illes Balears.

3. Les activitats es faran sota la petició expressa de les Comunitats Balears a
l’Exterior (Argentina, Uruguai, Xile, Veneçuela, Cuba, República Dominicana,
Puerto Rico) a les qual se’ls facilitarà una proposta de temes perquè puguin fer
la seva petició.
4. Per tal que es puguin realitzar aquestes activitats es fixa una quantitat
mínima de 30 assistents a cada una d’elles. De cada conferència es farà un
avaluació per escrit entre els assistents.

3. Beques per als socis per a cursar els estudis en línia de la Universitat
de les Illes Balears
1. La Universitat de les Illes Balears ofereix cursos de temàtica variada a través
de Campus Extens. Aquests cursos són en línia i es poden seguir íntegrament
a distància.
2. Aquests cursos són reconeguts per la Universitat de les Illes Balears i les
persones que superen l’avaluació dels mateixos tindran un diploma com a títol
propi de la Universitat de les Illes Balears.
3. Poden seguir aquests cursos totes les persones descendents de les Illes
Balears i que tinguin fixada la seva residència a l’exterior.
4. La Fundació Balears a l’Exterior destinarà a aquesta activitat beques segons
les disponibilitats pressupostàries. A l’Annex de Programació s’especifica el
reglament que regirà aquestes beques i les beques previstes per al present any
2006.

4. Realització d’activitats culturals en els indrets on s’han establert en els
darrers anys empreses turístiques balears.
1. Aquestes activitats s’organitzaran en col·laboració amb les empreses
balears allà establertes.
2. La temàtica d’aquestes activitats tindrà relació amb la formació turística.
3. Aquestes activitats seran especialment dissenyades per els descendents
de les Balears que estan radicats en aquests indrets.
4. Les activitats es dissenyaran d’acord a les peticions específiques que
realitzi cada una de les empreses que participi en aquest projecte.
5. Per aquesta activitat es farà un acord específic entre la Fundació
Balears a l’Exterior, les empreses balears que participin en l’activitat i la
Fundació Càtedra Iberoamericana, que actuarà com a gestora del
projecte.
5. Beques per els màsters de gestió turística.
1. La UIB imparteix dos màsters de gestió turística en conveni amb
diverses universitats argentines, a Mendoza (Universidad Nacional de
Cuyo) i Bahía Blanca (Universidad Nacional de Bahía Blanca). Aquest

màster es fa sota la direcció de la UIB amb participació de professors de
les universitats esmentades i de la UIB:
2. Fundació Balears a l’Exterior destina la quantitat corresponent a dues
beques per cada curs per finançar les matrícules al màster de quatre
persones descendents de les Illes Balears i que tenguin fixada la seva
residència a l’exterior.
6. Beques per els Cursos de la UIB-CAIB a Iberoamèrica
1. L’any 2007 establim els cursos de la UIB-CAIB a Iberoamèrica. Es tracta
de realitzar en el mes de setembre i durant dues setmanes un conjunt de
cursos sobre diversos temes que siguin d’interès per a la formació dels
estudiants allà radicats. Els temes objecte de cursos seran decidits en el si
de la comissió regulada en aquest acord.
2. Per aquest any es proposa que la seu d’aquests cusros sigui al ciutat de
La Plata, a la Provincia de Buenos Aires, en conveni amb la Universidad
Nacional de La Plata com a continuació del màter sobre gestió turística que
s’està realitzant aquest curs. La UNLP cedeix les seves instal·lacions per a
la celebració d’aquests cursos. Aquests cursos tendran reconeguts crèdits
de lliure configuració per ambdues universitats.
3. S’atorgarà als assistents un diploma reconegut per ambdues universitats.
4. Per el present any de 2007 es proposen les següents temàtiques pels
cursos: turisme, migracions, Cumbres Iberoamericanas, nutrició, paisatge, medi
ambient i urbanisme.
7. Beques de pràctiques a empreses
1. Una vegada avaluada l’experiència de pràctiques a empreses acordada l’any
2006 i executada el 2007, la comissió de seguiment del present acord decidirà
la continuació d’aquesta acció d’acord als següents punts.
2. Amb l’objectiu d’aconseguir una més ràpida integració en la societat dels
estudiants que formen part de la col·lectivitat balear resident a l’exterior es
convoquen beques de pràctiques a empreses locals.
3. La comissió de seguiment d’aquest acord establirà la relació d’empreses
que estiguin interessades en participar d’aquesta activitat.
4. La Fundació Balears a l’Exterior determinarà anualment segons les
disponibilitats econòmiques un nombre determinat de beques. A l’Annex I es
regulen les condicions per gaudir d’aquests ajuts.
5. A l’Annex de Programació s’estableixen les disponibilitats per aquest any.
8. Digitalització de cursos de formació turística en línia.
1. Atesa la creixent demanda que hi ha de formació sobre
temes turístics i amb la intenció d’aprofitar els cabdals
econòmics disponibles es creen el cursos de formació
turística en línia amb l’objectiu que puguin ser seguits amb
les facilitats que concedeixen les noves tecnologies de
comunicació.
2. Aquests cursos seran realitzats per l’Escola de Turisme de
la UIB i l’Escola d’Hoteleria de la UIB-CAIB.

3. Aquests cursos podran ser seguits completament a través
d’ordinador sense necessitat de trasllat de professors i
alumnes.
4. Els cursos podran ser seguits a les aules d’informàtica que
tenen les Cases Balears a l’Exterior. En cas de que sigui
necessari dipositar materials bibliogràfics complementaris
específics també serà dipositats a aquestes cases.
5. Els cursos faran referència a temes de gestió i economia
turística i formació professional hotelera.
9. Publicació de l’estudi sobre Las guías de baleáricos residentes en
Argentina. Años: 1918 y 1929 de José Garcías Moll.
1. Es tracta de publicar un estudi sobre dues guies dels baleàrics que
formaren part de les primeres emigracions a l’Argentina des de les Illes Balears.
Aquestes guies tenen un gran interès perquè en elles hi ha relacionats
pràcticament la totalitat de descendents de les Balears que anaren a Argentina.
2. La publicació consistirà en la reproducció de les dues guies originals,
publicades en els seu moment per l’Editorial de José Garcías Moll i en aquest
moment totalment exhaurides. Aniran acompanyades d’un estudi filològic dels
llinatges i d’un estudi que identifica el procés migratori per origen de pobles i
destí a distintes ciutats argentines.

10. Publicació de l’estudi sobre l’activitat periodística de Gabriel
Alomar i Joan Torrendell al diari La Nación.
1. Aquest estudi es realitzat per la Dra. Pilar Arnau i representa la
culminació de la investigació feta l’any 2006 i que va rebre un ajut per
realitzar el treball de camp.
2. Es publicarà l’obra en una editorial per decidir en el marc de la comissió
de seguiment d’aquest acord i que constarà de la reproducció dels
articles de Gabriel Alomar i Joan Torrandell publicats a La Nación (64
articles en total) i un estudi introductori de l’autora de 50 fulls
aproximadament.
3. Les tasques que resten per realitzar són el transcripció dels articles i
l’edició en paper.
11. Treball d’investigació sobre els pitiüsos a Iberoamèrica
1.

2.

Amb l’antecedent de la feina feta l’any anterior per part
del senyor Alexandre Vila Wendt, el qual viatjar a
Amèrica i va fer un treball de camp de recerca sobre
els pitiüsos que viuen a Argentina, Xile i Uruguay, el
qual ha estat publicat electrònicament a la seva pàgina
web.
Es proposa per l’any 2007 la continuació d’aquest
treball a l’illa de Cuba a la recerca dels habitants de
l’illa caribenya descendents d’Eivissa i Formentera.

3.

Els resultats del treball es publicaran a la pàgina web:
www.emigracionpitiusos.com.ar

12. Compra de la correspondencia de Joan Torrendell
1. Se ha tenido conocimiento de la existencia en una
librería de viejo de la ciudad de Montevideo
(Uruguay) de un conjunto de carta enviadas por
Juan Torrendell al intelectual argentino: Víctor Pérez
Petit.
2. Es proposa la compra d’aquest material bibliogràfic
amb l’objectiu de recuperar la memòria dels
descendents de les Balears que han habitat a
l’exterior de les illes.
13. Publicación del libro Aspectos sociodemográficos y sanitarios de la
colectividad Balear en Argentina y Uruguay.
1. Durant l’any 2005 es va realitzar
l’estudi sociodemogràfic i sanitari
sobre la col·lectivitat balear que
resideix a Argentina i Uruguay.
2. Es proposa la seva publicació en
format paper perquè pugui ser
distribuit a les diverses biblioteques.
14. Premi d’investigació Fundació Càtedra Iberoamericana- Conselleria
d’Immigració i Cooperació (Fundació Balar a l’Exterior)
2. La
Fundació
Càtedra
Iberoamericana
convoca des de la seva fundació els premis
d’investigació, dels qual se’n han fet sis
edicions.
3. Es proposa que la sèptima edició d’aquests
premis es faci de manera compartida amb la
Conselleria d’Immigració i Cooperació a
través de la Fundació Balears a l’Exterior.
4. La present edició es convocaria de manera
similar a com s’ha fet a les edicions anteriors.
Duria per títol: VII premi de recerca
Conselleria Immigració i Cooperació –
(Fundació Balears a l’Exterior)- FCI.
5. L’obra premiada ha de versar sobre un tema
relacionat amb migracions.

4. Aquest conveni queda obert a la realització d’altres accions que siguin
proposades per qualcuna de les parts en el sí de la comissió que
s’encarrega del bon compliment d’aquest acord.
5. Aquest conveni està format pel document general i els annexos que
l’acompanyen i que han estat citats a l’articulat del present acord.
6. Les quantitats que figuren el anex II destinades a realitzat les diverses
activitats s’entenen com a màxims de finançació. En tot cas, per justificar les

despeses la Fundació Càtedra Iberoamericana lliurarà una memòria
justificativa de l’activitat realitzada acompanyada d’una factura i la còpia de
les factures abonades per la FCI per a poder realitzar l’activitat.
7. La comissió encarregada de l’estudi de les diferents sol·licituds i de
l’atorgament o denegació dels ajuts en cada cas, avaluació, planificació,
seguiment per tal d’estudiar si cal fer modificacions de programa i innovancions
del mateix abans d’enllestir el nou any està formada pels següents membres:
per part de la Fundació Balears a l’Exterior, la seva directora gerent; per part de
la Conselleria d’Immigració i Cooperació, el director general d’Immigració i per
part de la Fundació Càtedra Iberoamericana, el seu director executiu. Aquesta
comissió es reunirà totes les vegades que sigui necessari per dur a bon fi el
present acord.

Per part de la Fundació Balear a l’Exterior

Per part de la Fundació Càtedra
Iberoamericana a la Universitat de les Illes
Balears

Hble. Sra. Encarnación Pastor Sánchez

Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve

