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La I Nit de la Geografia és una iniciativa internacional que posa de relleu la implicació de la
ciència geogràfica en la societat. L’origen d’aquest esdeveniment és un acte inicialment restringit a
l’àmbit francòfon (2017), que es va obrir a l’entorn europeu el 2018 i que pretén difondre la
geografia en un sentit ampli, amb activitats tant acadèmiques com lúdiques i amb una òptica
cultural àmplia. Està impulsat per diverses associacions d’àmbit estatal en el marc d’EUGEO.
Les Illes Balears, amb una àmplia tradició geogràfica, i la nostra universitat, que des de sempre ha
servat els estudis i la investigació en aquest camp, no poden quedar al marge d’aquest moviment.
Enguany, dia 5 d’abril, el Departament de Geografia i el Servei d’Activitats Culturals de la
Universitat de les Illes Balears ens adherim a nombroses ciutats i institucions europees per
prendre part en aquesta celebració.

Programa
1. Visita guiada a través de la cartografia històrica.
A càrrec del doctor Antoni Ginard Bujosa (Departament de Geografia UIB).
Hora i lloc: 17 hores, Fundació Bartomeu March Servera.
Sala dels Portolans del Palau March
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Inscripcions a sac@uib.cat
2. Presentació: La I Nit de la Geografia
Hora i lloc: 19.30 hores, Ca n’Oleo
Activitat oberta al públic en general
2.1. Actuació de l’Orquestra UIB (OUIB)
Cànnon per a quartet de corda (J. Pachelbel)
Suite sobre la banda sonora de Harry Potter (J. Williams)
«I dreamed a dream», d’Els Miserables (Claude-Michel Schönberg)
2.2. Breu dissertació a càrrec del doctor Pere A. Salvà Tomàs, catedràtic d’universitat de
Geografia Humana
La geografia: veure i comprendre el món des d’una illa enmig de la Mediterrània
2.3. Concert al voltant de la Mediterrània: Cor de Pares i Mares de la UIB
Mare Nostrum (Josu Elberdin)
Hymne à la nuit (J. P. Rameau)
2.4. Cloenda a càrrec de la doctora Joana Maria Seguí Pons, vicerectora de Projecció
Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la UIB
3. Geollonguet
Hora: 21 hores
En acabar la segona activitat, els qui vulguin continuar la vetlada podran participar en
una tertúlia informal a un establiment on serveixen llonguets. Es debatrà sobre la
importància de la geografia en la nostra societat i la tasca dels geògrafs.
Lloc: els interessats l’hauran de descobrir a partir de la interpretació de fites i mapes.

