
MALLORCA I
ELS SEUS SUDS

I FÒRUM

PROGRAMA

PALMA, 10-12 JULIOL 2019
Mallorca i les Illes som un territori al bell mig de la
Mediterrània occidental, i en l’actual procés de globalització
neoliberal som més que mai un «territori de frontera» entre el
Nord i el Sud, que jugam a la vegada un paper tan rellevant
com desconegut en el nou colonialisme del segle XXI. No
obstant, també podem ser un indret on mirem de treballar una
altra mirada cap al Sud, una mirada cap als altres i cap a
nosaltres mateixes, des de la reflexió plantejada a partir de les
Epistemologies del Sud. 
Amb aquest I Fòrum volem visibilitzar sabers i experiències
populars i relacionats amb les lluites socials, històriques i
presents, i amb altres mirades a la nostra pròpia realitat que
ens permetin descolonitzar i despatriarcalitzar la nostra cultura i
el nostre pensament per avançar cap a la justícia social i la
justícia cognitiva.
Coordinen: Antoni Aguiló (CES, Centre d'Estudis Socials de la
Universitat de Coimbra) i David Abril (fundacions Darder-
Mascaró/UIB). + Info: forummallorcasuds@gmail.com.

lloc: Edifici SA RIERA
 
11:00h, presentació del Fòrum,
a càrrec d’Antoni Aguiló,
investigador del CES.
 
Bloc Memòria, història i cultura
 
11:30h. Conferència convidada:
«El factor africà denominat
‘negre’ en la història de
Mallorca: africanietat talaiòtica,
africanietat andalusí,
esclavismes, colonialismes i
processos migratoris». Antumi
Toasijé, historiador, doctor en
Història, cultura i pensament
per la Universitat d’Alcalá.
 
12:30h Comunicacions i debat
posterior:
- Antoni Maria Thomás: «1229,
el rostre ocult».
 
- Laura Miró: «La
contemporaneïtat xueta».
 
- Conxa Obrador i Gerard
Moyà (Casal d’Amistat
Mallorca-Cuba): «La cadira de
Maceo, una història colonial».
 
- Malika Kathir: «La petjada
àrab a la cultura de Mallorca».
 

lloc: Edifici SA RIERA
 
Blocs Democràcia i sobiranies i
Territori i ecologia
 
10h. Comunicacions i debat
posterior: 
 
- Antoni Artigues i Macià Blàzquez:
«Globalització turística de la
marca balear»
 
- Fundació Deixalles: «Més enllà
de l’economia circular»
 
- Tot Inclòs: «Turistització i
colonització»
 
- Miquel A. Llauger: «De Sa
Dragonera a l’emergència
climàtica i nous moviments
ecologistes».
 
- Juan Recio i Pere Polo: «Una
experiència de cooperació sindical
docent transnacional
Mallorca/Amèrica Llatina»
 
- Pere Joan Femenia Sastre
(EcoUIB): «Els nous moviments
ecologistes en lluita contra la crisi
climàtica».
 
- Alejandro Miquel: "Turisme,
migracions i ciutat a Mallorca.
Fronteres arreu".

Dimecres 
10 de juliol

Dijous 
11 de juliol

MATÍ - Edifici SA RIERA
 
Bloc gèneres i feminismes
 
11:30 h. Taula rodona:
 
- Pere Fullana: «La construcció de
masculinitats no normatives a través
del programa de ràdio Homes
Transitant».
 
- Aina Sastre i Margalida Capellà:
«Dones i festes populars a Mallorca:
guanyant espais».
 
- Neus Tur: «L’experiència confluent
del Moviment Feminista de Mallorca».
 
- Joan Lluís Llull: "El moviment LGTB a
les Illes: apunts històrics i perspectives"
 
- comunicació convidada: Karina
Bidaseca,  investigadora sobre
feminismes i decolonialitat i professora
de la Universitat de Buenos Aires
 
 
TARDA - CA N'OLEO
 
19:30h Conferència de cloenda, a
càrrec de Ramon Grosfoguel, professor
del departament d’estudis ètnics de la
Universitat de Califòrnia/Berkeley:
«¿Qué significa descolonizar el Estado
español?"
 

Divendres 
12 de juliol


