
SEMINARI SEMIPRESENCIAL 

MENORCA, UN
LABORATORI
PER AVANÇAR
IDEES EN UN
MÓN DE
PANDÈMIES
29 i 30 d'abril 
13 i 14 de maig de 2021, 
de 18.00 a 20.00 h.
 
Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis

Divendres, 14 de maig de 2021, de 18.00 a 20.00 h.
4a sessió: Unes perspectives de futur

4.1. La reestructuració geopolítica mundial. Una nova geografia política 
post-COVID?
Carles Carreras Verdaguer, professor emèrit de la Universitat de
Barcelona i coorganitzador de les jornades

4.2. Territori [i] COVID-19. Nous paradigmes productius, territorials, urbans
Toni Vidal Jordi, doctor en Arquitectura i professor associat de la
Universitat Politècnica de Barcelona

4.3. Els reptes de la reconstrucció econòmica
Guillem López Casanovas, doctor en Economia i llicenciat en Dret.
Catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra

4.4. Conclusions de les jornades
Miquel Àngel Limón Pons i Carles Carreras Verdaguer

 
 

Organitzadors: 
Carles Carreras Verdaguer, professor emèrit de la UB 
Marta Jordi Taltavull, coordinadora científica de l'IME

 
Moderació de les jornades a càrrec de Miquel À. Limón Pons, doctor en

Periodisme, amb una obra de recerca dedicada 
a la història cultural de Menorca

 
 

 
PLACES LIMITADES

Inscripció prèvia al correu electrònic adm.ime@cime.es o
al telèfon 971351500

 
Les sessions també s’emetran en directe al 

canal de Youtube de l'IME
 
 

http://www.ime.cat/

mailto:adm.ime@cime.es


Divendres, 30 d’abril de 2021, de 18.00 a 20.00 h. 
2a sessió: Els canvis socioeconòmics durant la pandèmia

2.1. Evolució de la pandèmia de COVID-19 a Menorca: dades i estratègies
Maties Torrent Quetglas, epidemiòleg de l’Àrea de Salut de Menorca

2.2. El capital social, un factor clau a Menorca durant la pandèmia de
COVID-19
Ester Villalonga Olives, sociòloga i epidemiòloga, doctora en
Biomedicina i professora titular de la University of Maryland (Estats
Units)
 

2.3. Continuïtat i canvis en la Història Moderna i Contemporània
Joan Hernández Andreu, catedràtic i professor emèrit d’Història i
Institucions Econòmiques de la Universidad Complutense de Madrid

2.4. L’epidèmia de la COVID-19: crisi, canvi i continuïtat
Alfons Méndez Vidal, doctor en Ciències Econòmiques

Dijous, 13 de maig del 2021, de 18.00 a 20.00 h.
3a sessió: Els canvis en la conducta de les persones

3.1. Efectes psicològics i cognitius de la COVID-19
Maria Portella Moll, neuropsicòloga i doctora en Neurociències, Grup de
Recerca en Salut Mental-Sant Pau

3.2. Reflexions jurídiques entorn a les restriccions a les llibertats ciutadanes 
justificades per la pandèmia de la COVID-19
Ferran Pons Cànovas, doctor en Dret i professor titular de Dret
Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona 

3.3. Alteritat, identitat i imatge en temps de pandèmia
Roger Canals Vilageliu, antropòleg i realitzador, professor del Dept.
d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona

PRESENTACIÓ

Menorca, per la seva insularitat i la seva història geopolítica, és un excel·lent
microcosmos per analitzar els fets globals que marquen l’evolució del món
contemporani. En aquest sentit estan pensades les jornades que es
proposen des de Menorca i sobre Menorca com a laboratori, quan s’albira la
fi de la gran pandèmia del segle. L’objectiu és doble: d’una banda, anar
arreplegant dades que es considerin rellevants per a l’anàlisi de la situació
actual a Menorca i al món i que permetin avançar solucions a alguns dels
problemes detectats; de l’altra banda, presentar opinions i punts de vista
diversos per tal de fomentar el debat entre les persones interessades i
fonamentar arguments que puguin orientar l’opinió pública. Es farà en
quatre jornades temàtiques, amb la presentació de comunicacions seguides
de debat. Es preveu una publicació posterior.

PROGRAMA

Dijous, 29 d’abril de 2021, de 18.00 a 20.00 h.
1a sessió: Uns antecedents 

Benvinguda i presentació de les jornades
Miquel À. Maria, president de l'IME, i Marta Jordi Taltavull, coordinadora
científica de l’IME i coorganitzadora de les jornades

1.1.  Pandèmies: nous passats, nous futurs
Fco. Javier Martínez Antonio, historiador i professor titular del Dept. de
Ciències de la Documentació i Història de la Ciència de la Universidad de
Zaragoza

1.2. Els canvis de la biodiversitat en els territoris i els orígens de les
pandèmies sanitàries
Joan March Noguera, doctor en Farmàcia i investigador del Grup
d’Història de la Salut de les Illes Balears de la Universitat de les Illes
Balears

1.3. Una mirada local a les epidèmies globals del segle XIX i XX: pesta, febre
groga, còlera i grip a les Illes Balears
Joana Maria Pujades Mora, doctora en Ciències Històriques, professora
agregada als Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC
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