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1. PRESENTACIÓ DEL CEDOC
El Centre de Documetació Contemporània és fruit d´un conveni de
col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Caixa de Balears <<Sa
Nostra>> signat el 7 de juliol del 2000.
Els serveis que ofereix el CEDOC són el següents:
a) Organitzar conferències, cursos i debats davant els reptes de la
societat actual
b) Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades
sobre la societat contemporània de les Illes Balears.
c) Promocionar i realitzar estudis i recerques sobre la societat
contemporània
d) Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i
societat en general
e) Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels
temps presents i futurs a la societat de les Illes Balears
f) Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que
ho sol·licitin, així com per a particulars.

Amb aquesta finalitat s´ha possat en funcionament el projecte de
localització, recopilació, ordenació, catalogació, digitalització, preservació i
posada a l´abast dels investigadors, de documentació no publicada o no difosa
comercialment, produïda per entitats i institucions de caràcter no oficial. Per
exemple

organitzacions

polítiques,

socials,

culturals,

ONG´s,

entitats

ecologistes, etc.
En tractar-se d´entitats que no tenen prescrita l´obligatorietat d´arxivar la
seva documentació d´una forma sistemàtica, aquesta corre molt més perill de
perdre´s o fer-se mal be que en el cas d´organismes i institucions públiques,
que, millor o pitjor, conserven la seva documentació amb una certa
organització. Aquesta documentació però pot tenir importància a l´hora
d´investigar múltiples facetes de la societat contemporània, des del punt de
vista històric, econòmic o social.
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Aquesta tasca es dur a terme baix la direcció del senyor Miquel Pastor
Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.
L´abast cronològic i temporal d´aquesta tasca abarca tot el segle XX i
l´abast territorial és el de les illes Balears.
Des del desembre del 2000 s´està realitzant una tasca de recopilació
dels articles d´opinió apareguts a la premsa de les illes Balears i que destaquin
per les aportacions al debat cultural, social, econòmic i polític.
El CEDOC col·labora amb totes les entitats públiques i privades que ho
sol·liciten i a la vegada propossa iniciatives de col·laboració. En aquest sentit el
centre col·labora amb la plataforma Balears 2015 de la Caixa de Balears <<Sa
Nostra>>.
Pel desenvolupament de les tasques del centre s´han convocat
públicament beques per a llicenciats o diplomats.
El Centre compta amb una comissió rectora, que té al seu càrrec
l´aprovació dels programes d´activitats que anualment s´hagin d´executar, com
també el seguiment i l´avaluació de les accions dutes a terme. Aquesta
comissió rectora alhora designa a un comité executiu.
Amb l´objectiu d´aconseguir una major eficàcia i operativitat el centre té
un director-coordinador.
L´ubicació actual del centre és a l´edifici Ramon Llull del Campus
Universitàri, però a finals del mes de març el CEDOC comptarà amb un espai
pròpi a l´edifici de Sa Riera a Palma.
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2. ACTIVITATS AMB ARXIUS
El centre entre un dels seus objectius alhora de la seva creació és va
marcar la finalitat de possar en funcionament el projecte de localització,
recopilació, ordenació, catalogació, digitalització, preservació i posada a l´abast
dels investigadors, de documentació no publicada o no difosa comercialment,
produïda per entitats i institucions de caràcter no oficial. Com organitzacions
polítiques, socials, culturals, ONG´s, entitats ecologistes, etc.
En tractar-se d´entitats que no tenen prescrita l´obligatorietat d´arxivar la
seva documentació d´una forma sistemàtica, aquesta corre molt més perill de
perdre´s o fer-se mal be. Aquesta documentació, però, pot tenir importància a
l´hora d´investigar múltiples facetes de la societat contemporània, des del punt
de vista econòmic, social, cultural o polític.
Amb aquests objectius el centre va iniciar les següents tasques en la
temàtica d´arxius:

1. Realització d’una base de dades d’entitats.
La primera tasca va ser la realització d’una base de dades d’entitats, les
quals tenen arxius que poden ser integrats dins el programa de recuperació
d’arxius no guvernamentals.
Les entitats de la base de dades és poden classificar en els següents tipus:
-Partits polítics.
-ONGS i entitats ciutadanes.
-Cases regionals
-Col.legis professionals.
-Federacions esportives.
-Ports esportius.
-Entitats i organismes financers.
-Mitjans de comunicació. Publicacions.
-Emissores de ràdio.
-Televisions locals.
-Línees d’autocars.
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-Ferrocarrils.
-Empreses navilieres.
-Organitzacions empresarials.
-Organismes científics i culturals.
La base de dades de dades pot ser consultada per qualsevol persona al
Cedoc.

2. Estudi de la norma ISAD (G)
La segona tasca realitzada va consistir en estudiar la norma ISAD1 (G) de
descripció arxivistíca que és la norma que s’ha aplicat per la descripció dels
fons documentals en els quals s’hi ha intervengut.
La norma és localitza a travès d´internet, tot i que el centre l´ha adptada
en funció de les seves necessitats. L´aplicació de la norma en els arxius
tractats és podria resumir en els següents punts:
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1.Codis de referència. ES
1.2.Nom
1.3.Dates. Acumulació de documents/creació de documents(inici-fi )
1.4.Nivell de descripció. Dir si es tracta de Fons
Subfons
Sèrie
Subsèrie
Expedients
Item.Document
1.5.Extensió i mesures. Quantitat o tamany. Num
Contenidors/Capses
Carpetes.
Llibres
Lligalls

2.ÀREA DE CONTEXTUALITZACIÓ. (HISTÒRICA)
2.1.Nom del creador o empresa/institució
2.2.Història administrativa ( Institució) o biogràfica
1

Les sigles ISAD (G) signifiquen Norma Internacional standart de descripció arxivística.
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2.3.Història de l’Arxiu/ de la custòdia
2.4.Fonts d’Adquisició o transferència. Donacions.
(Forma d’Ingrés)
Compres
Cessions

3.ÀREA DEL CONTINGUT I DE LA SEVA ESTRUCTURA
3.1. Envergadura i contingut. Períodes i lloc.
Formes documentals.
-correspondència
-factures
-àlbum de retalls
-fotos
-pintures
-llibres
-mapes
-cartes geogràfiques
-llibres de comptes
-retalls
-documents de paper.
3.2.Avaluació, destrucció i calendari de conservació.

Tipus i data

3.3.Increment de fons. (Acumulacions)
3.4.Sistema d’ordenació.

Ordre/estructura interna
Sistema de classificació

4.ÀREA DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1.Condicions d’accés. -lliure/públic
(Situació jurídica) -restringit
-tancat/prohibit
-sota supervisió
4.2.Condicions de reproducció.
4.3.Llengua, alfabet o tipus tipografia i sistema de símbols
4.4.Característiques físiques i requeriments tècnics. Estat de conservació.
4.5.Ajudes a la recerca documental. -Inventaris.
(Instruments de descripció)
-llistes
-índex
-pàgina web
-inventari format eletrònic
-transcripscions
-bases de dades
-resums
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5.ÀREA DE DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA
5.1.Existència i localització d’originals
5.2.Existència i localització de còpies. -reproduccions digitals.
-fotocòpies
-microfilm
5.3.Fonts associades. Lloc on estan ubicades
5.4.Bibliografia. -estudis de fons de l’arxiu
-facsímils
-transcripcions documentals
6.ÀREA DE NOTES
7.ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRPCIÓ
7.1.Nota sobre l’autor de la descripció. –Qui,quan i si ha hagut revisions
7.2.Regles o convencions de descripció usades
7.3.Data de realització de la descripció

3. Descripció de fons documentals
Els fons documentals que s’han descrit aplicant la norma Isag (G) són els
següents:

3.1. Descripció del fons documental del

Grup Balear d’Ornitologia i

Defensa de la Naturalesa. (GOB)
Es va ralitzar una visita a l’arxiu del GOB per tal de poder descriure el seu
fons documental d’acord amb la norma ISAD (G). També s’ha realitzat un
inventari de la documentació i un quadre de classificació del fons.

3.1.2. Arbre de l´arxiu
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FONS DOCUMENTAL DEL GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA
GOB

SÈRIE
FONS ANTIC

SÈRIE
DEFENSA
TERRITORI

SÈRIE
LA TRAPA

SÈRIE
PUBLICACIONS

SÈRIE
DOCUMENTACIÓ
LEGISLATIVA

SÈRIE
MATERIALS
DIVERSOS

SÈRIE
EDUCACIÓ
AMBIENTAL

SÈRIE
CONSERVACIÓ
ESPÈCIES

SÈRIE
ADMINISTRACIÓ

SÈRIE
ARXIU
FOTOGRÀFIC

SÈRIE
ARXIU
PREMSA

DEFENSA
TERRITORI

DEFENSA
TERRITORI

CAMPANYES

CONS.
ESPÈCIES

FITXES
SOCIS

DIAPOSITIVES

1973-1991/92

CONS.
ESPÈCIES

ESPAIS
NATURALS

CURSOS

ESPAIS
NATURALS

GESTIÓ
ECONÒMICA

FOTOGRAFIES

1990-1995

DIVERSOS

TRANSPORT

GRUP
INFANTIL I
JUVENIL

ALTRES

LLIBRES
ACTES

ENERGIA
RECURSOS
RESIDUS

MATERIAL
ACTIVITATS

CONSUM
MEDI
AMBIENT

MATERIAL
FOTOGRÀFIC

PROGRAMES
EDUCATIUS

PROJECTES
PROGRAMES
MEMÒRIES

PUBLICACIONS

DIVERSOS
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3.1.3. Descripció de l´arxiu
1.ÀREA DE IDENTIFICACIÓ
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). GOBMallorca 1973-2001(Fons documental)
El fons està compost per 85 capses, 430 carpetes, 184 carpetes
arxivadores, 80 dossiers, 7 llibres, 14 pel.lícules de cine, 9 CD-ROM, 9 Cintes
de Video, 1 disquet .

2.ÀREA DE CONTEXTUALITZACIÓ

2.1. Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa GOB.GOB-Mallorca
(Fons).
2.2.El Grup Ornitològic Balear (GOB) és una associació ecologista que va
nèixer a Palma el mes de novembre de 1973 .El GOB va ser fundat a partir del
grup d’ornitòlegs i naturalistes format per Josep Antoni Alcover, Pere Bosch,
Josep Maria Casasayas , Jesús Jurado, Joan mayol i Hilari Morales. Al 1975
canvià el nom i es convertí en el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa amb els objectius d’estudiar, divulgar i defendre el medi ambient,
entès en la seva totalitat, com a medi social, natural, urbà i rural. Per realitzar
aquests objectius el GOB fa investigació naturalística, treballs de camp,
publicacions,

activitats

educatives,

excursions,

exposicions,

jornades,

conferències, accions directes, denúncies, mobilitzacions, etc.
En l’actualitat s’estructura en quatres seccions insulars: GOB-Mallorca, GOBMenorca, GEN-GOB Eivissa i GOB- Formentera i té vint-i-una delegacions
locals, impulsades tortalment per voluntaris.
Els principals òrgans d’aquesta associació són l’Assamblea General, la Junta
Directiva Insular, què és elegida per l’Assamblea General i té un president, i
una Comissió Permanent, i la Junta Directiva Interinsular formada per un
president i tres vicepresidents, un per cada secció insular.
Aquesta associació ecologista és un instrument per exercitar la participació dels
ciutadans en la presa de decisions sobre el medi ambient, així doncs, s’han
duit a terme campanyes molt importants per a la defensa del territori com la de
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l’Albufera de Mallorca (des de 1973), Sa dragonera (des de 1977), el Trenc
(des de 1978) i Cabrera (des de 1985) entre d’altres.

3. ÀREA DEL CONTINGUT I DE LA SEVA ESTRUCTURA.

3.1.El fons consisteix en documentació diversa majoritàriament produïda i
recollida pel GOB.Aquest fons consiteix en documentació de les distintes
iniciatives duites a terme pel GOB i temes d’interés ornitològic i de defensa de
la naturalesa, tal com , cartes als diaris, estudis, propostes de llei, fotografies,
fotografies aèrees, retalls de premsa , fitxes de socis, fitxes d’aucells nidificats,
material didàctic, cintes de video, pel.lícules de cine, llibres d’actes,
publicacions, cartells i fulletons editats per la pròpia institució,

camisetes,

etc.Cal esmentar, que per la pròpia naturalesa de la entitat, que està viva el
volum documental va variant cada dia i va creixent continuament.Aquest fons
es pot dividir en onze sèries documentals que es corresponen amb les seccions
de la institució que les ha produït, excepte el Fons Antic (1973-1993) que
copren documentació de diverses d’aquestes seccions però que és més antiga
i la sèrie de Materials Diversos que no ha estat produïda per cap secció de la
institució sinó per la institució en general..Les Sèries documentals són :1.Fons
Antic (1973-1993), sèrie de la Secció de Defensa del Territori, Espais Naturals,
Transport , Energia i Recursos (? –2001), sèrie de la secció d’Educació
Ambiental (1989-2001), sèrie de la secció de Conservació de les Espècies i
Espais Naturals (199?-2001), sèrie de la secció de la Trapa (1980-2001), sèrie
d’Administració(1973-2001), sèrie de Publicacions (1973-2000), sèrie de
Documentació Legislativa (1983-2001), sèrie de l’Arxiu Fotogràfic (198?-2001),
sèrie de l’Arxiu de Premsa (1973-2000), sèrie de Materials diversos(?-1999)

3.4. Sistema d’ordenació
Vegeu quadre de classificació del fons del Grup Balear d’Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa.

0. FONS DEL GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA
NATURALESA ( 1973-2001).
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1. SÈRIE DEL FONS ANTIC (1973-1993)

1.Subsèrie de defensa del territori, espais naturals, transport, energia i
recursos.
1.1.Defensa del territori.
1.1.1.Pobles.
1.1.2.Palma.
1.1.3.Territori.
1.2.Espais naturals.
1.3.Transport.
1.4.Energia, recursos i residus
1.4.1.Aigua i litoral.
1.4.2.Energia.
1.4.3.Residus.
1.5.Temes diversos de consum i medi ambient.
2.Subsèrie de conservació de les espècies i espais naturals.
2.1.Conservació de les espècies.
2.2.Espais naturals.

2. SÈRIE

DE LA SECCIÓ DE DEFENSA DEL TERRITORI, ESPAIS

NATURALS,

TRANSPORT , ENERGIA I RECURSOS ( ¿-2001)

2.1. Defensa del territori.
2.1.1. Pobles.
2.1.2. Palma.
2.1.3. Territori.
2.1.4. Territori .Actualitat
2.2. Espais naturals.
2.3. Transport.
2.4. Energia, recursos i residus
1.4.1.Aigua i litoral
1.4.2.Energia.
1.4.3.Residus.
1.4.4. Temes diversos d’energia, recursos i residus
10
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2.5.Temes diversos de consum i medi ambient.

3. SÈRIE DE LA SECCIÓ D’EDUCACIÓ AMBIENTAL (1989-2001)

3.1.Campanyes
3.2.Cursos
3.3.Grup Infantil i Juvenil
3.4.Material activitats d’Educació Ambiental
3.5.Material fotogràfic.
3.6.Programes educatius.
3.7.Projectes, programes, memòries i convenis
3.8.Publicacions
3.9. Temes diversos d’Educació Ambiental

4. SÈRIE DE LA SECCIÓ DE LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES I
ESPAIS NATURALS (199?-2001)

4.1.Conservació de les espècies.
4.2. Espais naturals
4.3.Altres.

5. SÈRIE DE LA SECCIÓ DE LA TRAPA (1980-2001)

6. SÈRIE D’ADMINISTRACIÓ.

6.1. Fitxes de socis (1973-2001)
6.2. Gestió econòmica i captació de recursos
6.3. Llibres d’actes (1973-2001)
6.4. Diversos.

7. SÈRIE DE PUBLICACIONS (1973-2000)

8. SÈRIE DE DOCUMENTACIÓ LEGISLATIVA (1983-2001)
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9. SÈRIE DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC (198?-2001)

9.1. Diapositives
9.2. Fotografies

10. SÈRIE DE L’ARXIU DE PREMSA (1973-2000)

10.1.Retalls de premsa organitzats temàticament i amb ordinació
cronològica(1973-1991/92)
10.2.Retalls

de

premsa

organitzats

temàticament

sense

ordinació

cronològica (1990-1995)
10.3.Retalls de premsa organitzats cronològicament i amb ordinació
temàtica (1996-2000)

11. MATERIALS DIVERSOS (?-1999)
11.1.Disseny i mostres de camisetes
11.2.Pósters i cartells.

4.ÀREA DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

4.1.Hi ha dos nivells d’accés a la documentació, tota la documentació de la
sèrie de l’Arxiu de premsa és d’accés lliure i a la documentació de la resta de
les sèries documentals s’hi pot accedir amb la supervisió del responsable de la
secció productora.
4.2.La gran majoria de la documentació es pot fotocopiar, expepte alguns
documents especials que s’ha de demanar permís al responsable de la secció
per reproduir-los.
4.3. La majoria de la documentació es troba escrita en català, però també es
poden trobar documents en catellà, alguns en anglès i en menor mesura en
alemany.
4.4. El suport documental principal és el paper, però també hi ha diapositives,
per la visualització de les quals es necessita un projector, cintes de video, pel
visionat d’aquests es necessita un video i un televisor, CD-ROM, per a la
utilització dels quals és necessita un ordinador amb capacitat suficient per a la
12
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seva lectura i pel.lícules de cine, les quals poden ser visionades amb un
projector de cine. Aquest tipus de documentació es troba generalment en bon
estat de conservació.
4.5.El fons documental del GOB no consta de cap tipus d’instrument de
descripció documental. Exepcionalment la subsèrie de retalls de premsa
organitzats temàticament i amb ordinació cronològica (1973-1991/92) de la
sèrie de l’arxiu de premsa consta d’una llista on s’enumera la temàtica de cada
una de les unitats d’instal.lació.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA.

5.2. Hi ha reproduccions digitals de documentació a la pàgina Web del Gob. Es
poden consultar el comunitats de premsa del GOB des de gener de 1999 fins a
març del 2001

(data de la realització de la descripció), també es poden

consultar informes sobre les distintes campanyes duites a terme pel GOB
(1999-2001) i l’Informe sobre el Pla Energètic de les Illes Balears i “Mallorca al
Límit”, sobre la situació turística i urbanística de Mallorca. S’inclou també la
reproducció digital de diversos exemplars de la Revista L’Ecologista (num. 23,
1999 al num. 28, 2001).
Aquesta pàgina també reprodueix documentació del programa “La Milana a
Mallorca” i es poden visionar algunes reproduccions de fotografies de l’Arxiu
fotogràfic del GOB.

5.3.Bibliografia
POL, L; RAYÓ, M; “Los movimientos ecologistas: El caso del GOB ( Grup
Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa)” a Contemporary ecologicageographical

problems

of

the

Mediterranean,

Geographical Union Unesco, 1986

INVENTARI.

1.SÈRIE DEL FONS ANTIC(1973-1993)
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-90 carpetes, 40 dossiers, 1llibre i 14 pel.lícules de cine.
-Ubicació: armari terrat.
1.Subsèrie defensa del territori, espais naturals, transport, energia i recursos.

1.1. Defensa del territori.
1.1.1.Pobles
-

Alaró. Alcúdia

-

Andratx

-

Artà

-

Bunyola. Campanet.

-

Calvià

-

Campos

-

Capdepera. Estellencs

-

Deià. Llucalcari

-

Felanitx.

-

Llucmajor.

-

Manacor

-

Muro. Sa Pobla.

-

Puigpunyent. Santa Eugènia. Santa Margalida.

-

Santanyí. Sant Llorenç. Ses Salines.

-

Sóller .Son Servera.

-

Valldemossa. Altres

1.1.2. Palma
-

Palma.(2 carpetes)

-

Patrimoni històric.

1.1.3. Territori.
-

CPU-CIU (Comissió Provincial d’Urbanisme) (2 carpetes)

- Exposició Moratòria. Exposició “Per una Mallorca digna. Prou
urbanitzacions.” (1990)
-

Pla Director d’Ordenació de la Oferta Turística de les Illes

Balears, Govern Balear. Conselleria de Turisme
-

Turisme i ordenació del territori.

-

Moratòria urbanística.(2 carpetes)

-

Complex “Bellvue”. Alcúdia.
14
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-

Places. Jardins. Podes.

1.2.Espais naturals.
-

S’Albufera. (Fotocòpies, fulletons i altres)

-

S’Albufera. 1957-1988

-

S’Albufera. 1989-1991

-

S’Albufera.1992

-

L.E.N. Professors.

-

L.E.N.(2 carpetes)

-

Pre-L.E.N.

-

Serra

-

Sa Canova. Albufereta.

-

Es Trenc

-

Sentències. Sa Dragonera.

-

Punta de n’Amer. Formentor.

-

Capocord. Sa Dragonera.

-

Espais naturals. Península Ibèrica

-

Pitiüses.

-

Menorca

1.3.Transport.
-

Carretera Deià-Sóller.

-

Bicis

1.4.Energia, recursos i residus.
1.4.1.Aigua i litoral.
-

Aigua.( 2 carpetes)
-

Desnuclearització badia

-

Litoral

-

Sa Riera.

-

Ports esportius.

-

Fars. Punta Beca i altres.

1.4.2.Energia.
-

Pipe Line

-

Energia
15
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-

I.L.P. Nuclear (Iniciativa legislativa popular). Llei d’Abandonament
de l’Energia Nuclear)

-

Energia. Nuclear

1.4.3.Residus.
-

Son Reus.

-

Residus radiactius

1.5.Temes diversos de consum i medi ambient.
-

Cimera de Rio

-

Conferència Alternativa Mediterrànea

-

Comissió Municipal de Medi Ambient

-

C.B.M.A. (Comissió Balear de Medi Ambient)

-

U.I.C.N. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
de los Recursos Naturales (2 carpetes)

-

Oficina Europea del Medi Ambient.

-

D.E.P.A.N.A. Consejo Ibérico. (Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural)

-

Stiftung. ( Fondo Patrimonio Natural Europeo)

-

Circulars de la C.O.D.A. (Coordinadora d’Associacions de Defensa
Ambiental)

-

F.A.T. (Federació Amics de la Terra)

-

Comité Espanya de la U.I.C.N. ( Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales)

2.Subsèrie de conservació de les espècies i espais naturals
2.1.Conservació de les espècies.
-

Caça

-

Cetacis

-

Ornitologia balear.

-

Ornitologia

-

Toros.Crueltat contra els animals

-

Animals exòtics.

-

Tortugues

-

Projectes MOPU. Catàleg d’espècies vegetals amenaçades.

-

Pel.lícules de cine sobre animals (14)
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2.2.Espais naturals.
-

Incendis

-

Política forestal

-

Forestal

3.Subsèrie de documentació diversa.
-

Agendes.

-

C.E.E

-

Cinema Ecològic

-

Costa Rica.

-

Llibre de registre de socis de la Secció de Joves (1977-1983).

-

“Na Voltonera”.(Zodiac)

-

Pacifisme

-

Subvencions 1989-91

-

Último de la Fila

2.SÈRIE

DE LA SECCIÓ DE DEFENSA DEL TERRITORI, ESPAIS

NATURALS, TRANSPORT, ENERGIA I RECURSOS ( ¿-2001)

-1 capsa, 230carpetes, 23 dossiers, 1 disquet.
-Ubicació: Calaixera arxivadora

despatx Defensa Territori (CDT), calaixera

arxivadora despatx Educació Ambiental (CEA), estanteria despatx la Trapa
(ET).

2.1.Defensa del territori. CDT
2.1.1.Pobles.
-

Alaró

-

Alcúdia

-

Andratx

-

Artà

-

Banyalbufar

-

Bunyola

-

Calvià

-

Capdepera

-

Campos
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-

Deià

-

Escorca

-

Estellencs

-

Felanitx

-

Fornalutx

-

Inca

-

Llucmajor

-

Llucalcari

-

Manacor

-

Maria de la Salut

-

Muro

-

Petra

-

Pollença

-

Sa Pobla

-

Puigpunyent

-

Santa Eugènia

-

Sant Llorenç

-

Santa Margalida

-

Ses Salines

-

Son Servera

-

Sóller

-

Sa Talaiola. Es Pujol

-

Santanyí

-

Valldemossa

-

Diversos.

2.1.2.Palma.
-

Sa Gerreria

-

Son Quint

-

Palma. Diversos.

-

Es Carnatge.

-

Parc de les Estacions

-

Bellver

-

P.G.O.U. Palma

-

Urbanitzacions. Il.legals.
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-

Cartes al director.

-

Parc de les Estacions.

-

Parc de les Estacions. Premsa.

-

Moll Vell.

-

Rehabilitació. Diversos.

-

Recursos.

-

Varis.

-

Domestiquem el trànsit.

2.1.3.Territori.
-

Moratòria 89-90

-

Ordenació territorial

-

Moratòria urbanística

-

Parc tecnològic

-

P.O.O.T (Pla Director d’Ordenació d’Oferta Turística)

-

Turisme

-

Eco-agroturisme

-

Camps de golf

-

Camps de golf. Casos.

2.1.4.Territori. Actualitat.
-

Parc de Llevant

-

Campanya “Serra, Parc Natural”

-

Parcs ( nacionals/naturals)

-

D.O.T. ( Directrius d’Ordenació Territorial)

-

Moratòria C.I.M (Consell Insular de Mallorca)

-

Ecotaxa

-

Campanya Moratòria 98

-

Àrees rurals

-

ILP Moratòria

-

Moratòria 2000

-

Cala Petita

-

Expo-Serra

-

Es Canons

-

Manifestació 12-N.

2.2. Espais Naturals. CDT
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-

Serra de Tramuntana

-

Projecte Serra 91-96

-

Sa Dragonera

-

S’Albufera

-

Mondragó

-

Cabrera Patronat.

-

Cabrera. Actual.

-

Cabrera. Llei

-

Cabrera. P.R.U.G.

-

Cabrera. P.O.R.N

-

Cabrera. I.L.P.

-

Cabera. Feliu.

-

Albufereta.

-

Sa Canova

-

Na Burguesa.

-

Es Trenc. Es Salobrar.

-

Ses Covetes. Tribunals.

-

Ses Covetes. Altres

-

L.E.N. ( Llei Espais Naturals).

-

Menorca. Altres.

-

Eivissa.

-

Formentera.

-

Projectes M.O.P.U.

2.3.Transport. CDT
-

Tren

-

Pla de carreteres.

-

Transport.

-

Autopista

-

Autopista de Llevant.

-

Autovia- UIB

-

Autopista Nord

-

Autopista Ponent

-

Circumvalació Port d’Alcúdia

-

Altres projectes
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-

Carretera Deià- Sóller

2.4.Energia, recursos i residus.
2.4.1.Aigua i litoral. CDT
-

Litoral

-

Model de Llei de Costes

-

Ports esportius

-

Ports esportius. General

-

Pla de Ports Esportius.

-

Port esportiu de Sant Elm

-

Port de Colònia de Sant Jordi

-

Club Nàutic. S’Estanyol.

-

Port de Colònia de Sant Pere

-

Sa Costera/ Sóller

-

Pla Hidrològic

-

Aigua a Mallorca

-

Aigua a Palma

-

Sanejament

-

Barco/Dessaladores

-

Aigua. Estalvi.

-

Sa Marineta/ Sencelles

-

Depuradores

-

Torrents

-

Delictes ecològics

2.4.2.Energia.CEA.
-

Canvi climàtic

-

Distribuidors. Enginys solars.

-

Pla Energètic Nacional

-

Energia

-

Estalvi i eficiència energètica

-

Per més energies netes

-

Centrals tèrmiques

-

Energies renovables

-

Energia solar tèrmica

-

Energia solar fotovoltàica
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-

Energia eòlica

-

S’Estalella

-

Energia nuclear

-

Curri. Monitors.

-

Estudio de impacto ambiental de una central de producción de
energía eléctrica en Son Reus, memoria y anexos, GESA. Ambio
S.A, 1999. D.ET.

2.4.3.Residus
-

Activitats contra la incineradora de Son Reus. CDT

-

Metges contra la Incineradora. CDT

-

Plataforma. CDT

-

Referèdums. CDT

-

ILP-RSU. CDT

-

Taxes CDT

-

Femers. CDT

-

Reciclatge i recollida selectiva. CDT

-

A.Z.A. Son Reus. CDT

-

Incineració. CDT

-

Pla de Residus Sòlids. CDT

-

Vertits a la mar. CDT

-

Contaminació. CDT

-

Unió Europea.CDT

-

Altres incineradores.CEA.

-

Residus. Alternatives. Sistemes de recollida. Reciclatge. CEA.

-

Residus tòxics. CEA.

-

Escrits antiincineració / Son Reus. CEA.

-

Fulls divulgatius. CEA.

-

Son Dureta/ Incineració. CEA.

-

Residus hospitalaris. CEA.

-

Sistemes de recollida. CEA.

-

Projectes “Fantasmes”. CEA.

-

Residus: escrits genèrics. CEA.

-

Reciclatge/Mallorca. CEA.
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-

Llei de Residus/ Ordenança. CEA.

-

Antiincineració. CEA.

-

Proincineració. CEA.

-

Cendres. CEA.

-

Abocadors de cendres. CEA.

-

Altres. Contaminació. CEA.

-

Son Reus. Tirme. CEA.

-

Comissió alternatives Incineració. 95-96. C.ET.

-

Agència Metropolitana de Residus de Barcelona. Memòria 1998,
Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient,
1999.D.ET.

-

ALCOBER, C; CASAS, E, CRUZ, J.L; Aspectes compartimentals i
actitudinals en la recollida selectiva de la brossa. Projecte GOB.D.ET.

-

AMENGUAL VICENS, C; ESTEVA CANTÓ, M; FONT GELABERT,
A; PONS SUREDA, O; Incineració i salut, treball i annex documental
presentat al Col.legi Oficial de Metges de Balears, 1994D.ET.

-

Annex.Oferta per a la selcció d’un gabinet tècnic especialitzat per
l’assessorament i la realització de diferents estudis per a la Comissió
per l’Estudi de la Viabilitat Tècnica, Econòmica, Social i Ambiental
d’un Pla de Gestió de Residus Alternatiu a la Incineradora, Consell
Insular de Mallorca. Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, CEPA,
1995. D.ET.

-

Avant projecte. Illes Balears. Planificació energètica regional, Govern
Balear. Conselleria de Comerç i Indústria, 1995.D.ET.

-

Codes of practice for waste management on Islands. Seminar,
1995.D.ET.

-

Comissió de Seguiment i Control de la Gestió delsRssidus Sòlids
Urbans de l’Illa de Mallorca, Consell de Mallorca. Medi Ambient,
1999.D.ET.

-

Conclusions de la Comissió per a l’Estudi de la Viabilitat Tècnica,
Econòmica, Social i Ambiental d’un Pla Global de gestió de Residus
alternatiu a la Incineradora, Consell Insular de Mallorca. Centre
d’Ecologia i Projectes Alternatius, CEPA.D.ET.
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-

El problema dels residus sòlids urbans (RSU) i la seva gestió. El
Projecte de Son Reus, Consell Insular de Mallorca, 1993.D.ET.

-

Estudio de impacto ambiental del vertedero controlado asociado a la
nueva planta incineradora de residuos sólidos urbanos de Son Reus
(Mallorca), Instituto de Tecnologia i Modelización Ambiental (ITEMA),
UPC, 1992.D.ET.

-

Gestión de residuos y suelos contaminados en las Illes Balears:
Situación actual y planificación estratégica 2000-2006, Govern de les
Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient, 2000.D.ET.

-

MAS TORRES, F; CERDÀ MARTÍN, V; Informe: Emissions de la
Planta Incineradora de Son Reus i qualitat de l’aire de l’entorn (1988),
UIB, 1999.D.ET.

-

Pla de reciclatge per a Mallorca. Una alternativa per a la incineradora
de Son Reus, Greenpeace, 1995.D.ET.

-

Pla Director per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans de les Illes
Balears, Palma, Govern Balear.Conselleria de Comerç i Indústria,
1992D.ET.

-

Plan Director Sectorial de Gestión de Residuos de las Islas Baleares.
Programa de Residuos Sanitarios. Borrador, 1999.D.ET.

-

Projecte de convertir residus sòlids en energia. Reprotech.D.ET.

-

Proposta de “Pla Director Sectorial per a la gestió dels Residus
Urbans a Mallorca”. Revisió 1999, Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Medi Ambient, 1999.D.ET.

-

Proposta de Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
Urbans a Eivissa i Formentera, Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Medi Ambient, 2000.D.ET.

-

Recollida selectiva. Consell Insular de Mallorca. Informe 199698.D.ET.

-

Seminario sobre el sistema europeo avanzado de gestión de
residuos. El modelo de la isla de Mallorca, Club Español de
Residuos, 1999D.ET.

-

Sistema Intercleaning para el tratamiento de residuos sólidos
urbanos.D.ET.
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-

Al.legacions a la proposta de Pla Director Sectorial per a la Gestió
dels Residus Urbans a Mallorca, 2000.CT.ET.

-

Comissió de Seguiment i Control de la gestió de RSU a Mallorca.
Consell de Mallorca. Medi Ambient: Natura, 1999. CT.ET.

-

Delicte ecològic. Incineradora de Son Reus.CT.ET.

-

Residus: Documentació diversa.CT.ET.

-

Tarifes incineració Residus Sòlids Urbans.CT.ET.

-

Iniciativa Balear. Plec d’al.legacions que presenta Iniciativa Balear a
la proposta de revisió del vigent Pla Director Sectorial per la Gestió
de Residus Sòlids Urbans a Mallorca.CT.ET.

-

Dades Tirme. Emissions continu i combustió. De 1-1-98 a 31-07-98.
Comissió de Seguiment.A.ET.

2.5.Temes diversos de consum i medi ambient. CEA.
-

Contaminació acústica

-

Antenes. Telefonia mòbil.

-

Ambientalització oficines

-

Consell Balear de Consum

-

Bioconstrucció

-

Consum, campanyes generals

-

PVC

-

Alumini

-

Detergents

-

Productes ecològics

-

Geleres, CFC

-

Tóners

-

Eco-etiqueta

-

Paper

-

Aliments

-

Tetrabric

-

Producció neta

-

Tòxics domètics

-

Plàstics

-

Publicitat
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-

Vidre

-

Envasos

-

Compost

-

Automòbil

-

Olímpiades “Verdes”

-

Pneumàtics

-

Proves nuclears

-

Piles

-

Esplai

-

Consejo de la Tierra

-

Documents

-

Gob-intern

-

E.A. Articles, teoria, models

-

0.7%

-RUIZ HERNÁNDEZ, V, La cuestión ambiental. Máster en Educación
Ambiental¸

Col.

Monografias

de

Educación

Ambiental,

Madrid,

Fundación
Universidad y Empresa, 1995.D.ET.

3.SÈRIE DE LA SECCIÓ D’EDUCACIÓ AMBIENTAL (1989-2001)

-38 capses, 3 carpetes, 47 carpetes arxivadores, 7 dossiers.
-Ubicació:Estanteria despatx secció Educació Ambiental (EEA), estanteria sala
de bany (ESB), estanteria despatx secció de Conservació de les Espècies i
Espais Naturals (ECE), i estanteria despatx secció de la Trapa (ET).
3.1.Campanyes.
-Campanya aigua. .EEA
-Campanya contra la incineradora de Son Reus. Programa d’Educació
Ambiental Comunitària. Los Residuos Urbanos en Mallorca. D.ECE.
-Campanya consum. .EEA
-Campanya moratòria. .EEA
-Campanya residus. .EEA
3.2.Cursos
-Cursos Educació Ambiental. Gob. ESB.
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-Curs Educació Ambiental.Treballs. .EEA
-Cursos. Turisme. CT.ECE.
-Fitxes avaluació. Memòries.Calendaris. Full. (1994-1995).ESB.
-Participants curs Educació Ambiental 1999. .EEA
-Resum curs 1997/1998.CT.ECE.
-Servei Educació Ambiental. Cursos. (1995-2001).ESB.EEA
3.3.Grups Infantil i Juvenil
-Grup Infantil (1997-2000). .EEA
-Grup Infantil. Llista de monitors i participants.EEA
-Grup Infantil. Materials elaborats per infants. ESB.
-Grup Juvenil. Llista de monitors i joves. .EEA
-Memòria voluntariat de monitors dels Grups Infantil i Juvenil. D.EEA
3.4.Material d’activitats d’Educació Ambiental.
-Aigua. EEA
-Assemblea de residus. EEA
-Boscos, arbres, incendis, Bellver. .ET.
-Carnatge.(Fotocòpies en color). ESB.
-Catàlegs. Materials i recursos. ESB.
-Dibuixos. EEA
-Educació ambiental urbana. Palma i altres. .ET.
-Energia. EEA
-Energia i transports.ET
-Incendis. Artà. EEA
-Itineraris de natura(2 capses). EEA
-Itineraris. Espais Naturals a Balears. .ET.
-Jocs. ESB.
-Litoral, la mar, es Carnatge, coastwatch. .ET.
-Material didàctic del CENEAM i CAM ( los Molinos-Alacant). ESB.
-Material didàctic GOB. ESB.
-Material educatiu. Altres. Itineraris de natura fora de Balears.(2 capses).
.ET.
-Material/el cotxe. EEA
-Materials curs Educació Ambiental 1i 2. (capses). EEA
-Materials educació Ambiental. Aigua. ECE.
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-Materials Educació Ambiental. Residus. .ET.
-Materials escoles ( revistes i altres). ECE.
-Materials GOB. ESB.
-Medi. EEA
-Ocells, flora i fauna. .ET.
-Paper reciclat. ESB.
-Transgènics. Contaminació alimentària..EEA

3.5.Material fotogràfic
-Arxiu imatges Educació Ambiental. .EEA
-Diapositives. .EEA
-GOB.Diapositives A i B(2 capses)..EEA
-La Trapa (material escolar, diapositives) .EEA
3.6.Programes educatius.
-Ativitats extraescolars. Curs 1996-1997. CT.ECE.
-Activitats extraescolars.Materials elaborats per infants.ESB
-Extraescolar. .EEA
-La Trapa. .EEA
-La Trapa. Camps de voluntariat. .EEA
-La Trapa. Coordinació .Programa educatiu. .EEA
-La Trapa. Elaboració fitxes primària. .EEA
-Mallorca Recicla Ara. (1997-1999). ECE.
-Mallorca Recicla Ara. Guions d’activitats i material complementari. .EEA
-Programa de Joventut Iniciatives als Instituts. D.EEA
-Programa de Joventut Iniciatives als Instituts. Avaluació curs 1999-2000
D.EEA
3.7.Projectes, programes, memòries i convenis.
-Memòria camp de voluntariat ecològic. Estiu 1999.D.EEA
-Memòries dels camps de voluntariat ambiental 2000. (La Trapa-sa
Dragonera)D.EEA
-Servei Educació Ambiental. Projectes, programes, memòries, convenis.
(1992-2001). .EEA
3.8.Publicacions.
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-Articles i publicacions. Educació Ambiental. .EEA
-Catàlegs altres ofertes educatives. ESB.
-Catàlegs. Fulls d’activitats d’altres grups. ( Fora de Mallorca). ESB.
-Publicitat verda.EEA
-Revistes. Fulletons GOB. ESB.
-Revistes. Tríptics. ESB.
3.9.Temes diversos Educació Ambiental
-Captació de recursos per les entitats no lucratives (ESAL).D.ECE.
-Voluntariat. Associacionisme. ESB.
-Joventut. ESB.
-Consell de Joventut Illes Balears. ESB.
-Curs de monitors Educació Ambiental 1996. ESB.
-Associacions voluntariat, Govern i associacions. .EEA
-Voluntariat GOB.EEA
-Formació Educació Ambiental 1 i 2 (2 capses) .EEA
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4.SÈRIE DE LA SECCIÓ DE LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES I
ESPAIS NATURALS (199?-2001)

-16 capses, 65 carpetes, 5 dossiers, 1 fitxer, 9 CD-ROM, 9 cintes de video.
-Ubicació: Estanteria i arxivador amb rodetes al despatx de la secció de
Conservació de les Espècies i Espais Naturals.
4.1.Conservació de les espècies.
-Caça a Mallorca. Estudi.(C.A.i P) 1990. CT
-Caça(1 capsa i 1 carpeta)
-Caça. Refugis.(1 capsa i 1 carpeta)
-Centres de recuperació de fauna. CT
-Centres Zoològics. CT
-Conservació de la Milana a Mallorca, 1999-2000.D
-Control biològic. CT
-Enverinaments vedats. CT
-Espoliadors de falcons. CT
-Exòtics CT
-Fauna
-Fitxes d’observació per a l’Atles d’aucells nidificats de Mallorca i
Cabrera: 1983-1994. F
-Flora, incendis. CT
-Foca. CT
-Gagob. Campañas de anillamiento Cabrera. Dragonera.CD
-Introducció espècies. Projectes. CT
-Jardineria. Arbre de nadal. CT
-Limoniums. CT
-Milana. Leader. CT
-Milana. Ràdio seguiment. CT
-Ornitologia 1 i 2 (2 capses i una carpeta)
-Pesca. CT
-Pesca. Regeneració de platges.
-Posidònia. CT
-Protecció animal. CT
-Protecció espècies. CT
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-Restes. Posidònia. CT
-Seguiment de la població de Milana (Milvus Milvus) a Mallorca, 2000.D
-Seguiment de la població de Milana a Mallorca, 2000-2001 (Memòria
Parcial).D
-Suport amb voluntariat al projectede Conservació de la Milana a
Mallorca. Ràdio seguiment.D
-Verí.
-Verí. Altres CT
4.2.Espais Naturals.
-Cabrera.Dades 1992-1997 CD.
-Cabrera 1999. Bioma. CD.
-Cabrera 2000.CD.
-Cabrera monografia. CT
-Cala Mesquida (1capsa i una carpeta)
-Cala Mesquida (Doc. Formentera)
-Costes. CT
-Costes. Extracció Tramuntana. CT
-Costes. Regeneració CT
-Espais naturals. CT
-Espais naturals. Activitats. CT
-Espais naturals. Iba-Zepa. CT
-Espais naturals. Plans especials
-Espais naturals protegits. General
-Espais naturals protegits. Parcs Naturals.
-Espais naturals, reserves marines. CT
-Espais naturals. Torrents. CT
-Forestal.(1 capsa i una carpeta)
-Forestal.
-Fotos. Expo-Serra. CD.
-GOB. La Trapa. CD.
-Incendis. CT
-LIC, ZEPA, ZEC. CT
-Projecte cala Mesquida. CD.
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-Proposta del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB) per a l’esmena de la Proposició de Llei de la Declaració del Parc
Nacional i reserva Integral de Cabrera, 1988. D
-Reserves marines. CT
-S’Albufera.
4.3.Altres.
-Adhesiu moratòria.CD
-Bellver CT
-Biblioteca. CT
-CIDN 98/99. CT
-CODA. CT
-Consell de Conservació. CT
-Contactes. CT
-Currículums. CT
-Diversos(2 carpetes)
-Documentació administrativa. CT
-Esteses elèctriques. CT
-Fotos aèrees.
-Fulletons distintes campanyes. CT
-GOB. CT
-GOB 95. CT
-GOB 96. CT
-I Congrés extraordinari del GOB- Mallorca 1988. CT
-II Congrés GOB-Menorca, 1991. CT
-Informació de camp. CT
-Iniciativa Balear. CT
-Internet. CT
-Internet Web. CT
-IUCN (The World consrevation Union)
-IUCN. Red List 2000. CD
-L’Ecologista (2 carpetes)
-Premsa. CT
-Programacions. CT
-Projecte marratxí. CT
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-Projectes de llei. CT
-Publicacions.
-Safaris 4x4. CT
-Transgènics. CT
-Videos (5). VT

5.SÈRIE DE LA SECCIÓ DE LA TRAPA (1980-2001)

-4 capses, 26 carpetes, 3 dossiers, 1 fitxer.
-Ubicació:Estanteria a despatx de la secció de la Trapa.

-Àlbum de fotos de la Trapa
-Arquitectònic
-C.P. Son Reus
-Campanyes
-Captació de recursos
-Climatologia
-Correspondència.
-Diversos
-Documents tècnics de conservació, Govern Balear, Conselleria d’Agricultura i
Pesca. Direcció General d’Estructures Agràries i Medi Natural, Servei de
Conservació de la Naturalesa, 1994.D
-Fauna/Flora.
-Fitxes de la subhasta d’obres d’art a benefici de la Trapa ( Fundació Pilar i
Joan Miró, 1996)
-Fodesma. Conveni.
-Forestal
-Forestal (Legislació i permisos)
-Fotografies.
-Fotos aèrees.
-Fulletó
-Guarda jurat.
-La Trapa. Activitats culturals i relació entitats.C
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-La Trapa. Correspondències i registre de visites C
-La Trapa. Documents compra, resums econòmics. C
-La Trapa. Plànols, permís d’obres, concurs d’arquitectes, incident “ Juan
Millan”. C
-Pla d’ús i gestió.
-Plànols
-Premsa
-Programació, resum d’activitats
-Proyecto de recuperación de la cubierta vegetal de la Trapa, GOB, presentat a
Henry Ford European Conservation Awards, 1999. D
-PUIG PROHENS, C; ROBREDO SOBRINO, F; Estudio sobre la regeneración
de la cubierta vegetal de cuatro zonas afectadas por incendios forestales en la
isla de Mallorca, Ministerio del Medio Ambiente, Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, 1996. D
-Recull històric
-Refugi de Muntanya.
-Secona
-Societat Zoològica de Frankfurt Dr. R. Faust.
-Subhasta
-Tractaments biològics.
-Vehicle.
-Voluntaris

6.SÈRIE DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.

-23 carpetes, 7 llibres, 1 fitxer.
-Ubicació: Calaixera arxivadora despatx de secció de Gestió Econòmica i
captació de recursos(CGE), i estanteria a despatx secció Defensa del Territori
(EDT).

6.1. Fitxes de socis (1973-2001).CGE

6.2.Gestió econòmica i captació de recursos. CGE
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6.3. Llibres d’actes (1973-2001).EDT.
-Actes assemblees generals 31-12-73/19-12-00 (fotocòpia estatuts).
-Actes de reunions de la junta directiva .14-4-77/19-6-78
-Actes de reunions de la junta directiva .11-1-82/31-10-83
-Actes de reunions de la junta directiva. 7-10-91/13-12-93
-Actes de reunions de la junta directiva. 3-1-94/14-10-94
-Actes de reunions de la junta directiva. 11-11-96/27-9-99
-Actes de reunions de la junta directiva. 18-10-99/
-Apoderaments (1980-2000).CT

6.4.Diversos.(carpetes) CGE
-Premis alzina i ciment.
-Ornitologia a Balears.
-Delegacions pobles.
-Utilitat pública.
-Junta Interinsular
-GOB-Mallorca.
-Ecologisme a Balears.
-Local.
-Local.(oficina)
-Ajuntament de Palma.
-Delegació del Govern.
-Consejo Ibérico.
-CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental).
-Oficina Europea de Medio Ambiente.
-UICN (Unión Mundial para la Naturaleza)
-IWRB (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau)
-Stiftung (Fondo Patrimonio Natural Europeo)
-Congrés
-Programació/ Pressuposts
-Oficina Manacor.
-Eleccions
-Publicacions diverses sobre medi ambient.
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7.SÈRIE DE PUBLICACIONS.(1973-2000)

-34 carpetes.
-Ubicació: Calaixera arxivadora a despatx secció de Gestió Econòmica i
Captació de Recursos (CGT)

-Circulars Informatives/Cartes. (1974-1991).
-Documentació. Originals . Publicacions GOB.
-Fotolits.
-GOB-Eivissa
-Programes electorals
-Publicacions (1992-2000)
-Publicacions antigues. Voltor Negre, Circular Joves, Circular Ornitològica,
Pedal Verd
-Resums d’activitats

8.SÈRIE DE DOCUMENTACIÓ LEGISLATIVA.

-8 carpetes arxivadores.
-Ubicació: Estanteria a despatx de secció de Defensa del Territori (EDT).

-Diversos( carreteres, avaluació impacte ambiental, codi penal)
-Fauna, caça , pedreres (protecció espècies amenaçades, caça, protecció
d’animals domèstics i exòtics, pedreres, organismes medioambientals).
-LEN (Llei Espais Naturals, Decret Alzinars)
-Parcs, boscos, Llei 4/89 (Espais naturals, Llei 4/89 d’Espais Naturals i lleis i
decrets, incendis, boscos).
-Pesca. Ports esportius (Pesca esportiva o recreativa, ports esportius)
-Residus i contaminació (residus, contaminació renous, activitats molestes i
perilloses)
-Territori, Llei del Sòl, aigua, patrimoni (Llei del Sòl, Llei del Sòl Rústic, DOT. ,
aigua, patrimoni històric)
-Turisme (Turisme, turisme rural, POOT)
36

Memòria del Centre de Documentació Contemporània 2001

9.SÈRIE DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC (198?-2001)

-7 capses, 3 carpetes arxivadores.
-Ubicació: Estanteria a despatx de la secció de la Trapa (ET).

9.1.Diapositives.
-Cala Falcó
-Cala Mesquida, impacte ambiental.
-Divers (2 capses)
-Fauna, flora, activitats infantils, litoral, elements arquitectònics, zones humides,
camins i carreteres, energies, pobles, es Pla, residus, pedreres.
-La Trapa
-Serra de Tramuntana, accions i activitats, aus, Dragonera, s’Albufera,
Urbanitzacions, Es Trenc

9.2.Fotografies.
-Activitats
-Aigua
-Alcúdia
-Altres.
-Animals
-Animals (agressions)
-Autopistes.
-Boscos
-Cabrera
-Camins
-Carretera Deià- Sóller,
-Carreteres
-Cases rurals
-Costa de Llevant
-Costa Sud
-Dragonera
-Energia
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-Flora
-Flora de Mallorca
-La Trapa
-Muntanyes d’Artà
-Ocells
-Palma
-Parcs naturals
-Pedreres
-Persones
-Pobles
-Ports Esportius
-Residus
-Serra de Tramuntana
-Trànsit de vehicles
-Urbanitzacions rurals
-Zones humides

10.SÈRIE DE L’ARXIU DE PREMSA (1973-2000).

-12 capses, 129 carpetes arxivadores, 2 dossiers.
-Ubicació: Estanteries a sala Arxiu de Premsa.

10.1.Retalls de premsa organitzats temàticament i amb ordinació cronològica
(1973-1991/92).
-Albufera 1 (2 capses)
-Albufereta. Cala Agulla.2
-Cap des Pinar. Capocorb.3
-Formentor.4
-Mondragó i sa Barca Trencada 5( 2 capses)
-Punta de n’Amer. Montblanc 6
-Sa Canova.7 ( 2 capses)
-Serra de Tramuntana. 8( 2 capses)
-Llucalcari. Tuent.8 ( 2 capses)
-Doñana. Delicte ecològic Andratx.8B
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-La Trapa 9
-Malgrats. S’Aguila 10
-Palma 1. PGOU i urbanisme (Parcel.lacions il.legals)11
-Palma 2.Barris, Port, Badia, Passeig Marítim, s’Arenal, Establiments, Génova,
El Terreno, sa Calatrava, Secar de la Real, Aeroport.12
-Palma 3.Circulació i tranport, parcs i jardins, parc de les estacions, tanques
publicitàries.13
-Palma

4.rehabilitació,

patrimoni

artístic,

ARCA,

sa

Riera,

Diversos,

Regeneració de Platges. ( 2 capses)14
-Alaró. Bunyola.15
-Calvià. Deià.16
-Escorca. Llucmajor.17
-Manacor, Puigpunyent.18 ( 2 capses)
-Sant Llorenç. Valldemossa.19
-Cabrera (1).20
-Cabrera (2).21
-Cabrera 1972-85
-Cabrera 1986.
-Cabrera 1987-88
-Cabrera 1989.
-Cabrera 1990-1991
-Cabrera 1992-93. Embarcacions
-Sa Dragonera (1)22.
-Sa Dragonera (2).23 ( 2 capses)
-Eivissa.24
-Formentera.25
-Menorca.26
-Menorca.27
-Aucells: anellament, rapinyaires i voltors. 28
-Fauna marina:mamífers, peixos, coral.29
-Fauna terrestre:amfíbis, rèptils, mamífers, invertebrats.30
-Flora.31
-Política del medi ambient a Balears: Catàleg d’Espais Naturals, Comissió de
Medi Ambient. Legislació d’Espais .32. (2 capses)
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-Aigua.(1).33
-Aigua (2).34
-Carreteres, autopistes, túnels.35 (2 capses)
-Energia: GESA, es Murterar, Gas Natural. 36
-Pedreres, pedrera de Bunyola.36B
-Fems, femers, Son Reus.37
-Camps de golf.38. (2 capses)
-Incendis forestals .39
-Litoral (1): platges, regeneració costera, Llei de Costes, administració
marítima, comandància.40
-Protecció d’espais naturals, ordenació del territori, construcció. 41
-Litoral (2): oliducte,pipeline. 42
-Litoral (3): ports esportius, fars.43
-Moratòria urbanística.43B
-Forestal, arbre de nadal.44
-Agricultura.45
-Arquitectura, patrimoni històric, Escola de Margers, 46
-Pesca, caça submarina, coral,47
-Caça, comerç d’animals i plantes, protecció d’espècies.48
-Tords.49
-Turisme.50
-Nuclear:

moviment

antinuclear,centrals

nuclears,

residus

radioactius,

contaminació radioactiva, nuclearitació de la Badia de Palma.51.(2 capses)
-Contaminació química, vehicles tot terreny, motocicletes aquàtiques.52
-Mediterrani.53
-Parcs naturals i nacionals54
-Pacifisme: antimilitarisme, objecció.55
-Ecologisme espanyol, debat ecològic, estudis i seminaris, ecologia i societat.
ADDA, ICONA, SECONA.56
-Ecologisme a Balears, notícies GOB, premis Ciment i Alzina. 57 (2 capses)
-Problemàtica mediambiental a Espanya, el món, Greenpeace. 58 (2 capses)
-Joventud, bicis, ràdios lliures.59
-Política i polítics. Empresaris. 60.
-Militarisme. 61
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-Verds. 62
-Contaminació atmosfèrica, pluja àcida, insecticides.63
-Referèndum OTAN. 64
-Es Trenc (1). 65
-Es Trenc (2).66
-Es Trenc (3).67
-Es Trenc (4).68
-Delicte ecològic, crueltat animal.69
-Biotecnologia, Agricultura biològica, energies alternatives. 70
-Es Carnatge
-Residus sòlids
-Llei Espais Naturals (LEN)
-Carretera Deià-Sóller
-Serra de Tramuntana, reserva Galatzó.
-Recursos Hídrics, sa Costera, sa Marineta, Sencelles
-Inundacions 1989-1990

10.2.Retalls

de

premsa

organitzats

temàticament

i

sense

ordinació

cronològica.(1990-1995)

-Albufera
-Albufereta.CT
-Alga.
-Àrees naturals de fora de Balears.
-Cabrera.CT
-Caça i pesca.
-Cala Mondragó.CT
-Carreteres, pedreres.
-Contamianció ambiental, sanitat, alimentació, campanyes de neteja, productes
alternatius més ecològics.
-Contaminació atmosfèrica, pluja àcida, capa ozó.
-Diferents àrees protegides, patrimoni cultural, rehabilitació camins i murades,
la Trapa.
-Ecologisme I.
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-Ecologisme II.
-Ecologisme III.
-Energia nuclear i contaminació radioctiva (2 carpetes arxivadores)
-Energia, s’Estalella
-Es Murterar.CT
-Fauna.
-Golf
-Incendis i reforestació
-Incendis.CT
-LEN,ANEIS; ARIP, imdemnitzacions.
-Menorca, urbanitzacions i Pla d’Urbanisme. Eivissa, urbanitzacions i Pla
d’Urbanisme.
-Mondragó fins Porn.CT
-Na Burguesa.
-Palma, urbanitzacions i parcel.lacions il.legals.
-Palma.

Zones

verdes,

patrimoni

arquitectònic,

urbanisme,

i

PGOU,

demolicions, Parc de Ses Estacions, models urbanístics a altres capitals.
-Ports esportius/costes, dunes, regeneració de platges
-Ràvenna-Mallorca.CT
-Referències sobre GOB.CT
-Refugi de Gesa i altres.CT
-Salines d’Eivissa.CT
-Sanejament d’aigües.
-Serra de Tramuntana.CT
-Ses Salines.
-Torrent de Pareis, camins de muntanya.CT
-Turisme.Bicicletes, excursions amb terreny, dunes, camins de muntanya.
-Urbanisme, Calvià, Andratx, Serra de Tramuntana, Pollença, Santa Margalida,
Llubí, Muro, Sineu.
-Urbanisme, Consell, Marratxí, Alaró, Inca, Algaida, Mª de la Salut, sa Pobla
-Urbanisme, Llucmajor, Campos, Felanitx, Santanyí
-Urbanitzacions: Sant Llorenç, Artà, Manacor, Villafranca, Petra.
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10.3.Retalls de premsa organitzats cronològicament i amb ordinació temàtica
(1996-2000)
-1996.Serra de Tramuntana (Urbanitzacions), LEN, sòl rústic, decret Aznar,
urbanizacions, parc BIT, ses Covetes, es Canons, camps de golf, sa Talaiola,
Maristany, ports esportius, Estació Naval de Sóller, Turisme, parc de ses
Estacions, pedreres.
-1996.Transport, energia, aigua, parcs naturals, flora, fauna, litoral, laTrapa,
Gob, diversos.
-1997.Carreteres, tren, enregia, residus, incineradora, antenes, aigua, torrents,
parcs, flora i fauna, incendis, caça, platges, litoral.
-1997.Serra de Tramuntana (Urbanitzacions), LEN, sòl rústic, Alcúdiamar,
Calvià, aeroport, Son Quint, Cala Petita, Ses Covetes, Sa Talaiola, Cap Pinar,
balneari Font Santa, ports esportius, urbanisme (pobles), turisme, inversions
alemanyes, Palma, GOB, la Trapa .
-1998.12N, debat moratòria urbanística, pla de carretereres, autopista de
Llevant, carretera UIB.
-1998.Energia, residus, aigua, pedreres, aeroport, turisme, platges, litoral, ports
(Colònia de Sant Pere, Cala Ratjada), pesca, GOB/la Trapa, diversos.
-1998.Parcs, flora i fauna, Tramuntana, sól rústic, àrees LEN, camps de golf,
Palma, parc BIT
-1998.Urbanitzacions, residències alts càrrecs, Campos, ses Covetes, Tuent,
Calvià, Sa Pobla, Santanyí, Son Ferrandell, es Canons, PGOU Sóller.
-1999.DOT, urbanitzacions, Cala Tuent, Llucalcari, sòl rústic, Manis 99, LEN,
litoral.
-1999.Residus, energia, turisme, aigua, transport, parcs i reserves, pedreres,
diversoso, GOB/Trapa.
-2000.Espais naturals, parcs Tramuntana, Llevant, incendis, flora i fauna,
Milana, turisme/ecotaxa, moratòria CIM, construcció/PGOU, Mallorca al límit,
Pollença, ses Covetes, Cala Tuent, sòl rústic.
-2000.Transport, residus, ports esportius, aigua, depuradora Sant Jordi,
energia, telèfon mòbil, consum, GOB, la Trapa, diversos
-El GOB i la Serra de Tramuntana (1988-2000).D
-La Serra de Tramuntana a la premsa (1988-1998).D
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11.SÈRIE DE MATERIALS DIVERSOS.

-7 capses, 1 carpeta, pósters, cartells.
-Ubicació: Estanteria sala de bany.

11.1.Disseny i mostres de camisetes.
-Disseny del catàleg de camisetes, jerseis, adhesius, bosses, 1995.CT
-Mostres de camisetes Biel Mercadal.
-Mostres de camisetes Pou Nou.(2 capses)
-5 super grans. 25anys GOB Mallorca, 1999
-5 super grans.3R.
-4 super grans. Mallorca Tallanassos, 1999

11.2.Pósters i cartells.

LLISTAT D’ABREVIATURES.

A:Disquet
C:Capsa
CD:CD-ROM
CDT:Calaixera arxivadora despatx secció Defensa del Territori.
CEA:Calaixera arxivadora despatx secció Educació Ambiental.
CGE:Calaixera arxivadora despatx secció Gestió Econòmica i
Recursos.
CT:Carpeta.
D:Dossier.
ECE:Estanteria despatx secció de Conservació de les Espècies.
EDT:Estanteria despatx secció de Defensa del Territori.
EEA:Estanteria despatx secció d’Educació Ambiental.
ESB:Estanteria Sala de bany.
ET:Estanteria despatx secció de la Trapa.
F:Fitxer.
P:Pel.lícula de cine.
VT:Cinta de video.
44
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3.2.

Ordenació, classificació i descripció del fons documental personal

d’Antoni Pons Pastor.
Es va realitzar l’ordenació i classificació dels fons personal i a continuació
és va realitzar la seva descripció. També hi ha un inventari de la documentació
continguda al fons i un quadre de classificació del fons que reflexa com s’ha
organitzat la documentació.
Després els documents més interessats s’han escanetjat . Els documents
escanetjats són les fotografies personals d’Antoni Pons i les il.lustracions per
les seves obres,sobretot del volum V, VI i VII d’Història de Mallorca i Los judios
en el Reino de Mallorca durante los siglos XIII u XIV . I fotos de la Crònica de
Pere Marsili. Versió llatina de la Crònica de Jaume I. També s’han escanejat
integrament els manuscrits d’algunes de les seves obres inèdites com La
premsa Mallorquina i Diccionario paleográfico, i la biografia de Pedro de Cima
i Tudats (Rondalla escrita per Antoni Pons). També s’han escanejat un sermó
com a mostra d’aquest tipus documental.

3.2.1. Arbre de l´arxiu

45

Memòria del Centre de Documentació Contemporània 2001

FONS DOCUMENTAL D'ANTONI PONS PASTOR. (1896-1976)
FONS ANTONI PONS

SÈRIE FITXES
DE REFERÈNCIES

SÈRIE
ANOTACIONS
I MATERIALS

SÈRIE
ESBORRANYS
D'OBRES

SÈRIE
ORIGINALS
HISTÒRIA
DE MALLORCA

SÈRIE
TRANSCRIPCIÓ
DOCUMENTS

SÈRIE
MATERIAL
GRÀFIC

REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES
I BUIDATGE
DOCUMENTAL.

OBRES
INÈDITES
O EN
PREPARACIÓ

SUBSÈRIE
MATERIAL
GRÀFIC
DIVERS

REFERÈNCIES
ESCRIPTORS
I ARTISTES
DE MALLORCA

SUBSÈRIE
OBRES
PUBLICADES

SUBSÈRIE
FOTOGRAFIES
PRESONATGES

FITXES
ÍNDEX
TOPONOMÀSTIC

SUBSÈRIE
HISTÒRIA
DE
MALLORCA

FITXES
VOCABULARI

FITXES
TOPONIMIA
DE PALMA
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SÈRIE
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3.2.2. Descripció de l´arxiu

1. ÀREA D’ IDENTIFICACIÓ.
1.1. Codi de referència:ES.
1.2. Nom:Fons documental d’Antoni Pons Pastor.
1.3. Dates extremes de creació: 1896-1976.
1.4. Nivell de descripció: Fons documental.
1.5. Voum: 20 capses i 7 fitxers.

2. ÀREA DE CONTEXTUALITZACIÓ.

2.1. Nom del creador
Pons Pastor, Antoni (1888-1976).
Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya.

2.2. Historia biogràfica.
El creador d’aquest fons documental va ser Antoni Pons Pastor, prevere i
historiador nascut a Palma de Mallorca l’any 1888, ciutat on va morir el 1976.
De familía de Sóller, la seva mare era germana del vicari de la parròquia de
Sóller, Josep Pastor, i eren

popularment conuguts com de Can Fiquet.Va

ingressar al Seminari Conciliar de Sant Pere de Palma el 1903 i era ordenat
prevere el 1913. Va realitzat serveis parroquials a Estellencs, la Soledat i el
Molinar i va exercir el càrrec de notari esclesiàstic a Puigpunyent. També va
estudiar Magisteri i va dedicar-se a l’ensenyament durant molts d’anys, va
regentar el Secretariat Social Episcopal, i va treballar en la Biblioteca i la
Secretaria Episcopal.
Mossen Antoni Pons va tenir una formació autodidàcta a l’estudi històric,
sobretot va estar interessat per la història medieval, i va ser un gran aficionat a
la sociologia, el folklore i l’apologètica religiosa.

Va participar a diversos

congressos , com el Congrés d’Estudis Socials, 1946, el Congrés de la Corona
d’Aragó, 1952 i el Congrés Internacional Ramon Llull, 1962. Va ser membre
de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, magister i soci fundador el
1935 de la Maioricensis Schola Arqueològica i va guanyar la Medalla de Plata

47

Memòria del Centre de Documentació Contemporània 2001

de la Ciutat de Palma (1955). Col.laborà amb M. Alcover al setmanari L’Aurora i
publicà nombrosos articles a la premsa de Palma, sobretot a La Almudaina i
també a La Última Hora.
Mossen Pons va tenir relació amb Jordi Rubió i Balaguer,el pare Batllori,
Baltasar Porcel i amb l’editorial Barcino i Casacoberta
Antoni

Pons tenia una ideologia nacionalista i el juny de

1936 signà la

Resposta al missatge dels catalans. Publicà articles d’investigació a revistes
especialitzades com el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, Estudios
Lulianos, Estudis Universitaris Catalans, Hispania i Sefarad.
Va participar a la Historie du Comerce de Marseille coordinada per Bousquet i
Baratier, a l’homenatge d’Antoni Rubió i Lluch el 1936 i publicà un gran nombre
d’obres i documents sobretot sobre l’època

medieval. (Les obres estan

ressenyades al punt de la bibliografia).Quan va morir treballava en un llibre
sobre teatre i estava preparant una biografia de Jaume II de Mallorca i El
gremis de Mallorca, i no li va donar temps a ordenar tot el que estava fent, per
això varen quedar inèdites algunes obres com: Història de Mallorca. Vol.VIII,
Biografía del Ilmo. y Rvsmo. Bernat Nadal Crespí.Bisbe de Mallorca 17451818,Biografia de don Mateu Obrador , Estils de les Cúries de Mallorca. S. XIVXV.Estudi crític.

2.3.Història de la custòdia.
Tota la documentació ha estat produïda per Antoni Pons per a la realització de
les seves múltiples obres d’investigació històrica i així com també per a la resta
del seus escrits. Per tant, aquest fons en primera instància va pertànyer al seu
productor i estava ubicat al domicili d’aquest al carrer Monterrei, num 14 de
Palma. Després de la seva mort , l’any 1976, aquest fons fou conservat al
mateix lloc.

2.4. Forma d’ingrés.
El fons documental va ser donat per al seu productor a l’Institut d’Estudis
Catalans i té una ubicació provisional a la Universitat de les Illes Balears.

3. ÀREA DEL CONTINGUT I DE LA SEVA ESTRUCTURA.

48

Memòria del Centre de Documentació Contemporània 2001

3.1.Envergadura i contingut.
El fons consisteix en documentació diversa produïda i replegada per Antoni
Pons per a la realització de les seves obres i també hi ha referències de
premsa de temes que l’interessaven. El fons està compost per nou sèries
documentals ,la primera,

les fitxes de referències, que està composta per

distints tipus de fitxes on s’hi apunten referències bibliogràfiques i de buidatge
documental, la majoria dels documents buidats són de l’Arxiu del Regne de
Mallorca (A.R.M), més concretament de les sèries documentals: Lletres Reials,
Lletres Comunes, Extraordinari de Lletres Comunes, Testaments dels Jurats,
Suplicacions i els Còdex dels Reis,

Sant Pere i Roselló Vell.També hi ha

referències de documents de l’Arxiu Capitular de la Seu de Mallorca, on va
realitzar un buidatge documental del Llibre Vert i Llibre de la Cadena, entre
d’altres.També hi ha un altre tipus de fitxa que consiteix en un vocabulari.
Una altra sèrie documental està composta per les anotacions que realitzava
Antoni Pons per la realització de les seves obres, la majoria d’elles referides a
temes relacionats amb la història de Mallorca. A la tercera sèrie es poden
trobar els esborranys de les distintes obres escrites per Antoni Pons, tant les
obres editades com algunes inèdites. La quarta sèrie documental està formada
pels originals de La història de Mallorca (1963-1972), és a dir la versió
manuscrita definitiva d’aquesta obra abans de ser impresa. La cinquena sèrie
consta d’un grup de transcripcions de documentació diversa, d’aquesta convé
destacar l’epistolari de Mario de Pasa sobre Ramon Llull i el de Tomàs Aguiló .
La sisena sèrie està composta per làmines i gravats que varen ser utilitzats per
a la il.lustració de les seves obres. També hi ha fotografies personals d’Antoni
Pons i altres de personatges de certa rellevància en el panaroma cultural de
Mallorca de la primera mitat del segle XX. La setena sèrie documental consta
dels manuscrits dels sermons d’Antoni Pons, i també notes i guions de les
seves conferències i discursos. La vuitena sèrie està formada per retalls de
premsa de temes que l’interessaven, sobretot referits a la història de Mallorca i
sobre el panorama cultural català i balear.També es poden trobar retalls de
prensa que fan referència als escrits i obres d’Antoni Pons, així com, retalls de
rondalles i articles d’opinió escrits baix els psedònims de Modest de Sou, per
les rondalles i Baleo pel articles d’opinió. Finalment, la darrera sèrie està
composta per materials i documentaciò de tipus divers.
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3.2.Sistema d’ordenació documental.
- Vegeu Quadre de classificació del fons documental

1.SÈRIE DE FITXES DE REFERÈNCIES.
1.1.Subsèrie de fitxes de referències bibliogràfiques i de buidatge
documental de temes referents a la història de Mallorca.
1.2. Subsèrie de fitxes de referències a escriptors i artistes de Mallorca.
1.3. Subsèrie de fitxes per a la realització d’un índex toponomàstic.
1.4. Subsèrie de fitxes de vocabulari.
1.5. Subsèrie de fitxes de toponimia de Palma.

2. SÈRIE D’ANOTACIONS I MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ OBRES.
3. SÈRIE D’ESBORRANYS D’OBRES.
3.1. Subsèrie d’esborranys d’obres inèdites o en preparació.
3.2. Subsèrie d’esborranys obres publicades.
3.3. Subsèrie d’esborranys d’història de Mallorca.
4. SÈRIE D’ORIGINALS HISTORIA DE MALLORCA.
5. SÈRIE DE TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS.
6. SÈRIE DE MATERIAL GRÀFIC.
6.1. Subsèrie de material gràfic divers.
6.2. Subsèrie de fotografies i gravats de personatges.
7. SÈRIE DE SERMONS, DISCURSOS I CONFERÈNCIES.
8. SÈRIE DE RETALLS DE PREMSA.
9. SÈRIE DE DOCUMENTS DIVERSOS.

4.ÀREA DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

4.1.Llengua dels documents.
La majoria de la documentació està escrita en català, però també ni hi ha molta
escrita en castellà i la pràctica totalitat d’aquesta és manuscrita.

4.4.Característiques físiques.
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L’estat de conservació de la documentació és regular, ja que hi ha molts de
documents que han estat afectats per insectes i altres han estat molt doblegat i
s’han romput algunes parts.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA.

5.4.Bibliografia.
Antoni Pons Pastor va ser un autor molt prolífic i va escriure nombrosos
articles y llibres durant la seva vida. La consulta d’aquestes obres permet
comprendre el perquè de

molta de la documentació de l’arxiu, així com

completar la seva biografia .

-

CORTÈS I CRUELLS, R.I. De la guerra de successió espanyola : aportació
a la història de Mallorca . Introducció per Antoni Pons i Pastor ; dibuixo a
ploma per Maria de la Concepció Cortès. Palma de Mallorca : [s.n.], 1962.

-

FALISCUS, GRATIUS. Cynegeticon : poema de caça . Traducció per Antoni
Pons. Separata de Revista de la nostra terra, 1930, num. 35.

-

FERRER GIBERT, P. Mallorca : biografías. Tradiciones. Paisajes . Pròleg
d’Antoni Pons. Palma de Mallorca : Ereso, 1949.

-

JANER MANILA, G.Breu record a Mossen Antoni Pons, l’home que no havia
tengut temps de posar ordre. Lluc, 1985, num.665.

-

MIRALLES, J.Entrevista a Mossen Antoni Pons.Lluc, 1971, num.599.

-

OLESA, F. DE. Obra del meyspreu del món en cobles feta per lo honorable
Francesch de Olesa novament estampada l’any 1540. Nova edició a cura
d’Antoni Pons. Palma: La Nostra Terra, 1931.

-

PONS PASTOR, A. Antiguas historias. Palma a finales del siglo XVIII.
Pequeña historia del alumbrado público.

Palma de Mallorca : Clumba,

1950.
-

PONS PASTOR, A.Apuntacions de Història local. (1793-95).

-

PONS PASTOR, A.Assaig històric sobre el folklore a Catalunya i a Mallorca.

-

PONS PASTOR, A. Beatriz de Pinós i l’ Estudi General. Estudios Lulianos,
1975, vol. 19,
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-

PONS PASTOR, A.Besllums : narració històrica de la XVII centúria . Palma
de Mallorca: Imprenta de Mossen Alcover, 1951.

-

PONS PASTOR, A.Breve historia de Mallorca . Col. Panorama balear.
Monografías de arte, vida, literatura y paisaje, 9. [Palma de Mallorca] :
[s.n.], [1952].

-

PONS PASTOR, A.Carles V a Mallorca i l'expedició d'Alger . Palma de
Mallorca : Tip. Amengual i Muntaner, 1936.

-

PONS PASTOR, A.Constitucions e ordinacions del Regne de Mallorca.
Palma de Mallorca: Estampa d'en Guasp, 1932-1934.

-

PONS PASTOR, A.Dietari del Dr. Fiol : memories de don Joaquim Fiol, de
Mallorca, doctor en drets, que

comprenen de l'any 1782 fins en 1788,

Palma de Mallorca ,Societat Arqueològica Luliana, 1933-1935.
-

PONS PASTOR, A.Don Pere d'Alcàntara Penya : conferències llegides amb
motiu del centenari del seu naixament, en el "Museu Diocesà" de Mallorca
,Sóller : Imp. de J. Marqués Arbona, 1923.

-

PONS PASTOR, A.Dos estatuts del govern de Mallorca : 1398-1440, Palma
de Mallorca: Espampa d'en Guasp, 1931.

-

PONS PASTOR, A. Dos personajes celebres mencionados por Turmeda en
sus "cobles”( El cardenal Rosell y Fray Juan de Fornells) . Separata

d’

Argensola, I Trimestre 1952, T.III, num. 9.
-

PONS PASTOR, A.Dos sermons lul.lians inèdits de Mn. Costa i
Llobera.1928

-

PONS PASTOR, A.El conquistador y Malloca. Col. Panorama balear.
Monografías de arte, vida, literatura y paisaje, 73, [Palma de Mallorca] :
[s.n], DL1958.

-

PONS PASTOR, A. Els gremis . Bolletí de la Societat Arqueològica
Lul.liana, num. XX,XXI, XXII, XXIII.

-

PONS PASTOR, A.El reino privativo de Mallorca. Jaime II . A MASCARÓ
PASARIUS, J. Historia de Mallorca. Palma de Mallorca: Vicente Colom.,
1978, vol. III.

-

PONS PASTOR, A.Els reis de la casa de Mallorca . Barcelona : Barcino,
1957.

-

PONS PASTOR, A. En Quadrado a Madrid. (Epistolari 1841-46).
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-

PONS PASTOR, A. Erección del Call de Inca de Mallorca: su lenta y
fatigosa gestación (siglo XIV). Separata de Sefarad,1955, num. 15.

-

PONS PASTOR, A.Formació de la dona al segle XVIIIe.

-

PONS PASTOR, A.Fra Mario de Passa : lul.lista i bibliòfil .A Homenatge a
Antoni Rubió i Lluch : miscel.lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics ,
Barcelona : [s.n.], 1936.

-

PONS PASTOR, A.Historia del Reino de Mallorca : instituciones, cultura y
costumbres siglos XII-XVII.

Nota preliminar de Luis Ripoll. Palma de

Mallorca: [Gráficas Miramar], 1963-1972.
-

PONS PASTOR, A.La banca Mallorquina en temps de Ferran el Catòlic.
Palma de Mallorca: 1962.

-

PONS PASTOR, A.La espada en Mallorca en el siglo XIV. Palma de
Mallorca: 1951

-

PONS PASTOR, A.Llibre del Mostassaf de Mallorca. Palma de Mallorca:
C.S.I.C. Escuela de Estudios Medievales, 1949.

-

PONS PASTOR, A.Lluminària i Rotulació a la Ciutat de Mallorca (1795).

-

PONS PASTOR, A.Los halcones de Mallorca en el siglo XIV. Col.
Panorama balear. Monografías de arte, vida, literatura y paisaje, 67. [Palma
de Mallorca] : [s.n.], [1956].

-

PONS PASTOR, A.Los judios del reino de Mallorca durante los siglos XIII y
XIV. 2vol.Palma de Mallorca :Miquel Font, 1984, (1958).

-

PONS PASTOR, A. Los judios del reino de Mallorca durante los siglos XIII y
XIV. Hispania,1960 separata num. 63-65.

-

PONS PASTOR, A.Mossèn Ildefons Rul.lan i el "Quixot" : esbos biogràfic :
Palma de Mallorca , Graf. Miramar, 1969.

-

PONS PASTOR, A.Mossèn Mateu Gelabert ferm apologista de Ramon
Llull.1962.

-

PONS PASTOR, A.Ordinacions gremials i altres capitols a Mallorca : segles
XIV-XV.Palma de Mallorca : Estampa de'n Guasp, 1930.

-

PONS PASTOR, A.Parlament de gracies d'Antoni Pons fet en el dinar
homenatge que li fou ofert pels deixebles, amics i lectors, el 6 d'octubre de
1951, Palma de Mallorca : [s.n.], 1951.

-

PONS PASTOR, A. Pere d’Alcantara Penya. Catalana . Revista, 1926, vol
.X.
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-

PONS PASTOR, A.Pregons del XVI segle a Mallorca : trelladats mot a mot
de l'original i ara estampats ambun proemi . Palma de Mallorca : Estampa
de ca'n Guasp, 1929.

-

PONS PASTOR, A. Record de Mateu Obrador.

Ferias y Fiestas. San

Agustín de Felanitx, Felanitx, 1967.
-

PONS PASTOR, A. Règim polític de Mallorca al segle XIVe. segons un
document coetani. Palma de Mallorca: Est. de C'an Guasp, 1928.

-

PONS PASTOR, A. Un ascensor desalmado.

Memoria de la Academia

mallorquina de estudios genealógicos , març. 1954. num. 4-5
-

PONS PASTOR, A.Un converso aragonés Nicolàs de

Gracia en

Mallorca.1952.

INVENTARI.

1.SÈRIE DE FITXES DE REFERÈNCIES.

Extensió: 4 fitxers i 2 capses.

1.1.Subsèrie de fitxes de referències bibliogràfiques i de buidatge documental
de temes referents a la història de Mallorca.
-Fitxes sobre oficis, cofraries i gremis (S.XIV-XVI).
-Fitxes sobre jueus, vol. I i II.
-Fitxes i notes sobre història dels jueus a Mallorca.
-Fitxes sobre cristianisme.
-Fitxes sobre història de Mallorca i Corona d’Aragó.
1.2.Fitxes de referències a escriptors i artistes de Mallorca.
-Fitxes de referències a escriptors i artistes de Mallorca.
-Fitxes de referències o cites de la intervenció d’escriptors d’època
contemporànea.
1.3.Fitxes per a la realització d’un índex toponomàstic.
-Fitxes per a la realització d’un índex toponomàstic.
-Fitxes sobre índex onomàstic.
1.4.Fitxes de vocabulari.
-Fitxes de vocabulari català-castellà.
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-Fitxes de vocabulari. Definicions i referències a on apareixen els termes.
1.5.Fitxes de toponimia de Palma.
-Fitxes sobre toponimia de Palma.
-Fitxes de referències a carrers de Palma.
-Fitxes de noms llatins de toponimia.

2.SÈRIE D’ANOTACIONS I MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES.

Extensió: 5 capses

-Material per a la biografia de Pere d’Alcantara Penya.
-Material sobre la història de Mallorca. Prehistòria, història antiga i època del
Regne

Privatiu.

-Material sobre Joan I a Mallorca. (S.XIV).
-Material sobre taula numulària I i II.
-Material i anotacions sobre teatre històric I i II.
-Material i notes sobre història de Mallorca S.XIII i XIV.
-Material i notes sobre l’època del regnat de Jaume I.
-Material i notes d’història de Mallorca des de la prehistòria fins el segle XIII.
-Material i notes sobre història de Mallorca al S.XIV.
-Material i notes sobre història de Mallorca (S.XIV-XVIII).
-Material i notes sobre l’esglèsia i la cultura a Mallorca a l’època medieval.
-Material i notes sobre temes diversos.
-Material i notes sobre escriptors i poetes, la majoria d’ells religiosos d’època
medieval.
-Material i notes sobre Ramon Llull i el lul.lisme.
-Material i notes sobre bibliografia històrica mallorquina.
-Material i notes per Història de Mallorca .Vol.II.
-Material i notes per Història de Mallorca .Vol.III.
-Material i notes per Història de Mallorca .Vol.V.
-Material i notes sobre història geològica de Mallorca.
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3.SÈRIE D’ESBORRANYS D’OBRES.

Extensió: Set capses

3.1.Subsèrie d’esborranys d’obres inèdites o en preparació.
-Esborrany per història de Sóller.
-Esborrany per biografia Jaume II.
Carpetes: -Jaume II de Mallorca.
-Fundació

,

repoblament

i

urbanització.Menorca

feudataria durant regnats de Jaume I i

Jaume

II.Conquesta d’Eivissa.
-Jaume II. (1957-58). Templaris.(1958).
-Comerç i navegació. (1963-64).
-Esborrany per a la biografia del bisbe de Mallorca Pere Cima. X bisbe
de Mallorca. (1378-1390).
-Manuscrit d’obra de teatre sobre un graciós.
-Manuscrit :Tomo 2. Miscelanea de Antonio Pons. Poemes.(1903)
-Manuscrit: La premsa mallorquina. (1908).
-Manuscrit :Diccionario paleogràfico de Antonio Pons. (1909).
-Manuscrit :Tudats. Drama en tres actes.
-Manuscrits de rondalles .
-Manuscrit :2ª plagueta de composicions.
-Manuscrit :Apuntes de pedagogía arreglados al programa vigente en la
Escuela Normal de Maestros.
-Manuscrit: Adoració a es cinc llagues de Jesús.
-Esborrany :La passió de Jesús i la Santa Faç.
-Esborrany: Els gremis a Mallorca.
-Esborrany :Història de Mallorca .Vol.VIII.
-Esborrany : La Vida dels avis.
-Esborrany :Notes folklòriques.
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3.2.Subsèrie d’esborranys d’obres publicades.

-Esborrany: Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIIIXV.1984.
-Esborrany: Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca: segles XIVXV.1930.
-Esborrany: Pregons del XVI segle a Mallorca: trelladats mot a mot de
l’original a ara i estampats amb un proemi.1929.
-Esborrany:Besllums, narració històrica del XVIIe sigle.1951.
-Esborrany i material: Llibre del mostassaf de Mallorca.1949.
-Esborrany: Los halcones de Mallorca en el siglo XIV.1956 .
-Esborrany: “Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII i
XIV”, a Revista Hispania.1960
-Esborrany: Carles V a Mallorca i l’expedició a Alger.1936.
-Esborrany del pròleg de Constitucions e Ordinacions del Regne de
Mallorca, (segles XIII-XV). 1934.
-Esborrany: Parlament de gràcies fet en el dinar d’homenatge que li fou
ofert pels deixebles i amics. 1951.
-Esborrany i notes de La espada en Mallorca en el siglo XIV.1951.
-Esborrany: Mossen Mateu Gelabert ferm apologista de Ramon Llull.
1962.
-Esborrany: Els reis de la casa de Mallorca. (1243-1349). 1957.
-Esborrany: Biografia Pere d’Alcantara Penya.1923.
(Inclou la conferència de Pere d’alcantara Penya sobre Mallorca, articles
repòsits de Bartomeu Ferrà i esborrany de Quadrado a Madrid. Epistolari
1841-46).

3.3.Subsèrie d’esborranys d’Història de Mallorca.

-Esborrany d’Historia de Mallorca. Vol.I.
-Esborrany d’Historia de Mallorca. Vol.III.
-Esborrany d’Historia de Mallorca. Vol.IV.
-Esborrany d’Historia de Mallorca. Vol.V.
-Esborrany d’Historia de Mallorca. Vol.VI.
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-Esborrany d’Historia de Mallorca. Vol.VII.
-Esborrany de capítols no inclosos a Historia de Mallorca. Vol.V.
-Esborrany de capítols no inclosos a Historia de Mallorca. Vol.VII.
-Esborrany sobre Història de Mallorca en època de Jaume I

4.SÈRIE D’ORIGINALS HISTÒRIA DE MALLORCA.

Extensió: una capsa.

-Original: Història de Mallorca. Vol. II.
-Original: Història de Mallorca. Vol. IV.
-Original: Història de Mallorca. Vol. V.
-Original: Història de Mallorca. Vol. VI.
-Original: Història de Mallorca. Vol. VII.

5.SÈRIE DE TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS.

Extensió: una capsa compartida amb el material gràfic.

-Transcripció de poesies històriques.
-Transcripció de documents referents a Pere de Cima, bisbe de Mallorca (13781390).
-Transcripció de cartes de Mario de Pasa, mestre en arts i medicina, sobre
Ramon Llull (1478-1483).
-Transcripció de correspondència de Tomàs Aguiló amb Josep M. Quadrado, P.
Piferrer, M. Rubió, R.Ors i M. Aguiló.
-Transcripció del document relatiu al suicidi d’Amor Ben Xullell, jueu de
Mallorca i la pena de passejar el cos per la ciutat que li corresponia.
-Transcripció de suplicacions 1334 i 1365.
-Transcripció de permissos reials o del governador per a comerciar i relitzar
viatges.

6. SÈRIE DE MATERIAL GRÀFIC.
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Extensió: Una capsa compartida amb les transcripcions i una capsa grossa de
mudances.

6.1.Subsèrie de material gràfic divers.
-Felicitacions de nadal.
-Làmines diverses.
-Material gràfic per Història de Mallorca.
-Material gràfic per Judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII i
XIV.
-Fotografies de la crònica de Pere Marsili, versió llatina de la crònica de
JaumeI.

6.2 Subsèrie de fotografies i gravats de personatges.
-Fotografies emmarcades de Pere d’Alcantara Penya, Josep M.
Quadrado, Miquel Costa i Llobera (1854-1922).
-Fotografia dels redactors i col.laboradors del diari La Almudaina.
-Fotografia del cinquantenari de la Societat Arqueològica Lul.liana (18801930).
-Fotografia de dos homes, un assegut i un altre dret amb capells a la mà.
-Gravats de Carles Aribau, Pau Piferrer i Manel Milà i Fontanals.
-Gravats d’Antoni de Capmany , Jaume Balmes i Pau Clarís.

7.SÈRIE DE SERMONS, DISCURSOS I CONFERÈNCIES.

Extensió: 1 capsa.

-Material per al discurs realitzat el dia que es posà una làpida a la casa on
nasqué i visqué Mossén Rullan.(1929)
-Discursos pronunciats per Antoni Pons.
-Material i original de la conferència de La formació de la dona al s.XVIII. La
seva influència cultural i social.
-Material per a la conferència Mallorca i el Conquistador.
-Material per a la conferència La justícia.
-Sermons d’Antoni Pons.
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8.RETALLS DE PREMSA.

Extensió: Dues capses.

-Retalls d’articles de Jeroni Pons a El Sóller, sobre el santuari de Santa
Catalina al port de Sóller.
-Retalls d’articles de Pedro Ferrer Gibert a Baleares, sobre Pere d’Alcantara
Penya.
-Retalls d’articles de Guillem Forteza a El Correo de Mallorca. 1923.
-Retalls d’articles de Miquel dels Sants Oliver.
-Retalls d’articles d’opinió de Baleo(pseudònim d’Antoni Pons) a La Última Hora
(1960-1970).
-Retalls sobre temàtica cultural a Mallorca de diversos diaris.
-Retalls sobre toponimia de Palma. Noms de carrers de membres de la Dinastia
Privativa.
-Retalls sobre Jaume I a Mallorca de diaris diversos.
-Retalls sobre la Conquesta de Mallorca.
-Retalls de bands, ordres i determinacions de l’època de la Guerra Civil
Espanyola.
-Retalls de referències d’obres publicades d’Antoni Pons.
-Retalls sobre artistes, escriptors i científics.
-Retalls d’escrits d’Antoni Pons.Rondalles amb el pseudònim de Modest de
Sou, a La Ignorància Setmanari Popular Mallorquí . Retalls d’escrits a La
Aurora, Llevant , Sóller i Revista Antoniana.
-Retalls sobre eclipses, sanitat i condicions de vida, geologia, art i fotografia,
anarquisme i república.
-Retalls d’articles sobre turisme, vida local, antiga plaça de bous, referències a
aspectes de patrimoni de Mallorca a diversos diaris.
-Retalls sobre cultura catalano-balear de diversos diaris.
-Retalls sobre cultura popular i folklore.

9.SÈRIE DE DOCUMENTS DIVERSOS.

Extensió: Una capsa.
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-Factures.
-Notes diverses sens classificar.
-Llistes de persones i institucions a qui Antoni Pons ha regalat les seves obres i
notes per un esbós biogràfic.
-Proves d’Imprenta d’Història de Mallorca.
-Notes manuscrites d’altres persones.

3.3.Recollida, ordenació i classificació de fulletons, cartells, invitacions i
catàlegs dels Centres de Cultura l’Obra Social i Cultural de Sa Nostra.
Tot aquest material s’ha ordenat per temàtiques i procedència i està
pendent de que es fitxi i es faci una descripció del fons. Cal dir que s’han
recollit sistemàticament els documents des de maig de 2001, malgrat ens han
donat alguna documentació solta anterior a aquest moment. Cal esmentar que
rebem sistemàticament tota la documentació dels Centres de Cultura d’Eivissa i
Formentera, Menorca i la del Centre de Palma es va recollint sistemàticament
un cop cada mes.
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3. ACTIVITATS DE PREMSA
En l´àmbit de la premsa el Cedoc des dels seus inicis es va plantejar la
digitalització de tots els articles d´opinió apareguts a la premsa escrita de les
Illes Balears durant el 2001. La digitalització d´aquests articles és va iniciar amb
l´objectiu de facilitar als usuaris una ràpida consulta, per tal de portar això a
terme s´ha optat per llançar-los a la xarxa. Per la consulta d´algun article de
qualsevol mitjà de comunicació escrit de les Illes és pot realitzar a travès de la
següent pàgina web: ww.uib.es. Una vegada s´entra en aquesta pàgina, per
localitzar els articles cal entrar al catàleg del servei de biblioteques i
documentació de la Universitat. La consulta d´aquesta base de dades també es
pot realitzar a travès del cabib.
Però les tasques amb la premsa escrita no acaben amb el fet de la
digitalització i la facilitació de la consulta al públic en general. El centre també
realtiza periòdicament dossiers de premsa, la majoria d´ells utilitzats per la
Plataforma Balears 2015. Els dossiers de premsa consten de les següents
temàtiques:
•

Economia:
Em l´àmbit d´economia principalment és recullen els apartats de producció,

preus, mercat de treball, turisme, medi ambient i mercat de capitals.
•

Social:
En l’aspecte social ens interessa informació referida als següents aspectes:

Habitatge, transport i infrastructures, Cultura, Seguretat ciutadana, Noves
tecnologies, Participació ciutadana, Població, Immigració, Salut, Protecció
social, Educació, Família i Exclusió social, entre altres.
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4. ORGANITZACIÓ D´ACTIVITATS
4.1. Col·laboració del CEDOC en la Universitat d´Estiu de la UIB el 2001
El CEDOC va col·laborar a la Universitat d´Estiu de la UIB 2001 en el
curs titulat El segle XX: Balanç i Reflexions.
Els objectius d´aquest curs foren oferir un balanç, mitjançant l´examen
d´àmbits de distinta dimensió com els que afecten les Illes Balears, Espanya,
Europa, la Mediterrània i el món en general.
La participació del centre en aquest curs fou la participació dels
professors Jordi Casassas i Enric Olivé que explicaren la situació de l´espai
Mediterrani. Per altra banda el professor Antoni Segura exposà L´islam i la
seva trajectòria històrica.

4.2. Presentació del Centre a Menorca i conferència del doctor Gómez
Monpart

El CEDOC amb els objectius de promoure conferències va organitzar a
Menorca, a Maó, el 17 d´octubre una conferència del professor periodisme de
la Universitat de València, Dr. Josep Lluis Gómez Monpart titulada “El
periodisme desprès de la fi del periodisme”. Conferència que es va centrar en
la situació del periodisme desprès dels atemptats de l´11 de setembre als
Estats Units.
Aprofitant la conferència el centre es va presentar a Menorca, exposant
la seva finalitat i objectius amb la presència del Director Territorial de Sa
Nostra, el senyor Francesc Domenech i personal de l´Obra Social i Cultural de
“Sa Nostra” a Menorca.
S´organitzà una roda informativa de la presentació del CEDOC a
Menorca. Tant la roda informativa com la conferència del professor Gómez
Monpart tingueren resó mediàtic.

4.3. Organització del V Encontre d´Historiadors de la Comunicació
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En l´àmbit d´organització d´activitats cal fer esment que entre els
objectius del centre hi ha els d´organitzar conferències, cursos i debats davant
els reptes de la societat actual i promocionar estudis i recerques sobre la
societat contemporània.
En el marc d´aquests objectius el centre va organitzar el V Encontre
d´Historiadors de la Comunicació, celebrat a Palma els dies 18, 19 i 20
d´octubre del 2001 amb la temàtica següent: La comunicació audiovisual en la
historia i Aportacions de la comunicació a la comprensió i la construcció de la
història en el segle XX. L´encontre fou un èxit d´afluència de públic que en total
aproximadament va comptar amb uns 200 assistents, entre ponents i públic en
general.
A continuació podem observar una estadística amb les diferents
temàtiques de les aportacions que es presentaren al encontre.

TEMÀTICA
Cine
Fotografía
Medios de comunicación
Prensa
Publicidad
Radio
Radio y televisión
Televisión
Televisión y cine
Total

NÚMERO
15
3
18
18
6
6
1
12
2
81
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6
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El congrès va tenir un important resó mediàtic a través de les tres rodes
de premsa i les entrevistes a alguns dels participants.
A continuació s´adjunta el llistat de les aportacions presentades des de les
diverses universitats de l´Estat espanyol a l´Encontre.
•

Almansa

Martínez,

Ana

(Universitat

de

Málaga):

El

gabinete

de

comunicación en el s. xx: contribuciones a la historia de las organizaciones
•

Aixelà, Yolanda (Museu Etnològic de Barcelona): La construcción
de la otredad magrebí en la prensa española desde el género

•

Alonso García, Luis (Universidad Europea CEES): Cuando no hay
otra historia posible que la de lo audiovisual.

• Amengual, Maria (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura al
món Contemporàni –UIB-): El cinema i la historia
•

Amer Ballester, Catalina (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la
Cultura al món Contemporàni –UIB-): Tractament de la discapacitat a la
premsa de Mallorca 1983-2000

•

Artigues, Antoni & Calafat, Rosa (Universitat Illes Balears): La comunitat
lingüística i els mitjans de comunicació

•

Barrera, Carlos (Universidad de Navarra): El debate sobre la televisión y el
referéndum de la ley para la reforma política (1976)

•

Bausà Roig, Josep & Cladera Femenia, Joan Antoni (Illes Balears): Les notícies de
l’extranger, en temps de la II república i la guerra civil espanyola (1931-1939), en el
diari mallorquí la almudaina

•

Bermejo González, Francisca (Universidad Europea de Madrid): Sobre la esencia
cultural del cine: del espectáculo popular... a las fascinaciones masivas

•

Biscaichipy, Marianela (Argentina): La construcción del retorno a la democracia en
la argentina. las elecciones presidenciales de 1983 en el diario la nueva provincia
de Bahía Blanca

•

Bordería, Enrique; Laguna, Antonio, Martínez, Francesc A. y Rius, Inma
(Universidad Cardenal Herrera- CEU): Modelos informativos audiovisuales: el caso
de
radio
televisión
valenciana

•

Bordería Ortiz, Enrique & Laguna Platero (Universidad Cardenal Herrera-CEU):
Política

y

cinematografía

en

la

españa

de

los

años

treinta

el

protagonismo de la derecha
•

Cal, Rosa (Universidad Complutense de Madrid): El poder político y los medios
audiovisuales: un intento constante de manejo
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•

Camiñas Hernández; Tasio (Universidad de Málaga): Medios de comunicación,
propaganda y manipulación de la opinión pública ante la primera gran guerra del
siglo xxi: el caso del ataque terrorista a estados unidos.

•

Cañabate, José Antonio (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura al
món Contemporàni –UIB-): La visión del mundo desde la prensa del frente de
juventudes durante la II guerra mundial

•

Cerdà Subirachs, Joan & Rodríguez Branchart, Rosa (Illes Balears): El
setmanari uc i la reivindicació democràtica a l’eivissa del postfranquisme.

•

Checa Godoy, Antonio (Universidad de Sevilla): Emisoras parroquiales. una
página de la radio española

•

Company Matas, Arnau (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura al
món Contemporàni –UIB-): La recepció del cop d'estat de primo de rivera, la
proclamació de la segona república i l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936 en
la premsa diària i la ràdio mallorquina

•

Caro Mesquida, Maria del Mar (Grup d´Estudi de la Societat, la política i la Cultura
al món contemporàni –UIB-): El menorquín (1919-1921) sota la direcció d'antoni
cursach

•

Castillo Esparcia, Antonio

(Universidad de Málaga): Comunicación, relaciones

públicas y sociedad: perspectiva histórica
•

Díaz Noci, Javier (Universidad País Vasco): Medios en internet: una aproximación
a la metodología de la historia del multimedia

•

Espinet, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona): El públic infantil en els
inicis del cinema a catalunya, a partir dels egodocuments

•

Fandiño, Jaime (Universidad de Vigo): Deporte y televisión

•

Fernández, Isabel & Peregrín, Antonio

(Institut de la Comunicació,

Universitat Autònoma de Barcelona & Universidad Católica de Murcia):
Presente y perspectivas de la inversión privada en las televisiones de
ámbito autonómico
•

Fernández Paradas, Mercedes (Universidad de Málaga): El cine club
universitariode málaga durante la transición: foro de difusión cultural y
política

•

Fernández Parratt, Sonia (Universidade de Santiago de Compostela): Una visión
histórica de la lucha de la prensa ante la competencia de los medios de
comunicación audiovisuales
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•

Fernández Quetglas, Neus (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la cultura en
el món Contemporàni –UIB-): TVE a Balears

•

Fernández Souto, Ana Belén (Universidad de Vigo): Las relaciones públicas y el
protocolo universitario. Desde sus albores a nuestros días

•

Ferrer, Pere (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura al món
contemporàni –UIB-): La campanya de premsa de Joan March contra el Govern
Republicà socialista (1932-1933)

•

García Galindo, Juan Antonio (Universidad de Málaga); memoria y olvido: la
importancia del patrimonio mediático en la reconstrucción de la historia del siglo xx

•

García González, Aurora (Universidad de Pontevedra): La adaptación
radiofónica en nicolás gonzález ruiz (1928)

•

García González, Gloria (Universidad Pontificia de Salamanca): Diplomacia
y radiodifusión. Las emisiones de la BBC hacia España durante la II G.M.

•

García Ortega, Ernestina & María Suárez Benitez: Papel del cine de la
transición política española en la comprensión de la guerra civil.

•

García Rodríguez, Fernando & Gómez, María Victoria (Universidad
Complutense de Madrid): La crítica de arte en la prensa de Barcelona:
1900-1930

•

García Rodríguez, Fernando & Gómez, María Victoria (Universidad Complutense
de Madrid): La crítica de arte en la prensa de españa: 1900-1930

•

Gómez Mompart¸ Josep Lluís (Universitat de València): El periodismo después del
fin del periodismo

•

Guillamet, Jaume (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona): El periodismo en la
transición del franquismo a la democracia. factores políticos, económicos y
profesionales

•

Gutiérrez Lozano, Juan Francisco (Universidad de Málaga): La audiencia de la
televisión en España y su historia.Un acercamiento a la memoria de los primeros
espectadores

•

Huerta Floriano, Miguel Ángel: Participación de los agentes de la comunicación
cinematográfica en la configuración de los géneros: el caso estadounidense

•

Humanes, María Luisa (Universidad de Salamanca): La reconstrucción del paso a
travès de los textos noticiosos. Aportaciones teórico-metodológicas para su
análisis desde la teoría del Framing
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•

Ibáñez Fernández, Juan Carlos (Universidad Complutense de Madrid): Del escaño
al tresillo:Imágenes del medio televisivo en la crónica periodística de ámbito estatal
(1980/2000)

•

Lens Leiva, Jorge (Universidad de Vigo): En los albores de la persuasión.
Fotografía y denotación en el primer tercio del siglo XX. El caso gallego

•

López Carrillo, José María & Peredo Pombo, José (Universidad EuropeaCEES): Estados Unidos en su historia y en su cine

•

López Gallegos, Silvia (Universidad de Valladolid): El cine como elemento
educativo en valladolid (1936-1951)

•

Malveille, François (Universidad de Lille): « el reparto del agua », un
reportaje/documental de T.V.E.

•

Marcos Molano, María del Mar (Universidad Europea – CEES): La historia bajo el
prisma de la fotografía

•

Marimon

Riutort,

Antoni

(Universitat

Illes

Balears

–UIB-):

La

qüestió

regional/nacional a la premsa republicana mallorquina (1895-1905)
•

Matas, Joan (Grup d´Estudis de la Societat, la Cultura i la Política en el món
Contemporàni –UIB-): Les publicacions periódiques de l´Acció Católica a Mallorca
(1936-1975)

•

Gaggiotti, Hugo & Marre, Diana (Universitat de Barcelona): Globalización e
inmigración, viejos actores y nuevas representaciones: el papel de la prensa
escrita en la construcción de la opinión pública en el cambio de siglo

•

Martí, Manuel (Universitat de València): El reino de lo implícito: la
reproducción social de la identidad nacional en los medios audiovisuales

•

Martín Díez, Mª Antonia (Universidad Europea-CEES): La televisión pública
y el tejido identitario de la unión europea

•

Míguez González, María Isabel (Universidad de Vigo): La publicidad
televisiva española en los años 60

•

Moner Mora, Catalina (Universitat Illes Balears): L'ús de la premsa escrita en
l'ensenyament no universitari

•

Montero Díaz, Mercedes (Universidad de Navarra): Televisión, publicidad e ideas
en la última década del siglo xx

•

Navarro Comas, Rocío (Universidad de Salamanca): El “anarquismo constructivo”
de Diego Abad de Santillán y la Editorial Tierra y Libertad

•

Nuñez de Prado, Sara (Profesora de Periodismo): Minorias y medios de
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comunicación ¿Presencia o ausencia?
•

Núñez Díaz-Balart, Mirta (Universidad Complutense de Madrid): La imagen
del mundo penitenciario de la prostitución en la propaganda franquista

•

Oliver, Miquel (UIB. Serveis Audiovisuals): Aportacions del

Servei de

Recursos Audiovisuals de la UIB a la docència i investigació universitària
•

Ossandón B, Carlos (Universidad de Chile): Ejes y formatos de la naciente
"cultura de masas" en chile

•

Paz, María Antonia; Montero, Julio; Cabeza, José y Rodríguez, Araceli
(Universidad Complutense de Madrid): Una pantalla que crece: el cine en televisión

•

Pelaz López, José-Vidal (Universidad de Valladolid): Los católicos y el cine.
Palencia 1896-1936

•

Pena, Alberto (Universidad de Vigo): Radio y propaganda en portugal: la creación
de la emissora nacional del estado novo

•

Pérez

Gutiérrez, María del Pilar (Illes Balears): La difusión de la cultura a

través de algunas publicaciones obreras de Mallorca entre 1900 y 1931
•

Piérola Narvarte, Gemma (Universidad Pública de Navarra): La publicidad
como instrumento político: la imagen de las mujeres durante el franquismo

•

Pons Bosch, Jordi (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura al
món contemporàni): El butlletí del cercle artístic durant la primera guerra
mundial

•

Pons, Susana & Pons, Jordi (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la
Cultura al món ontemporàni): L´humor gràfic a el mundo (1995-1996)

•

Postigo Gómez, Inmaculada (Universidad de Málaga): Las nuevas
tecnologías de la comunicación y el sector empresarial

•

Prieto del Pino, María Dolores (Universidad Europea CEES): Un caso
particular: La Correspondencia de España (Madrid, 1898-1921)

•

Pujals Mas,Margalida (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura al món
contemporàni –UIB-):Els teleclubs

•

Vázquez Liñán, Miguel & Victoria Mas, Juan Salvador: La propaganda de guerra
en internet: el caso checheno
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•

Rodríguez Florit, Joan (Illes Balears): La realidad histórica del primer film
propagandístico del régimen: Raza

•

Rodríguez Virgili, Jordi y Zugasti Azagra, Ricardo (Universidad de Navarra): La
televisión como reclamo informativo en la prensa vespertina del tardofranquismo

•

Rodríguez Wangüemert, Carmen (Universidad de La Laguna): Reflexiones sobre
oralidad en radio y televisión en el siglo XX

•

Román Portas, Mercedes (Universidad de Vigo): Causas del desarrollo del cine
gallego en los últimos años

•

Rubio Moraga, Ángel: Historia e internet: aproximación al futuro de la labor
investigadora

•

Rueda Capel, Serina (Universidad Católica de Murcia): La situación del cable en
España

•

Ruiz Acosta, María José (Universidad de Sevilla): Los congresos de la Buena
Prensa de Sevilla (1904) y Zaragoza (1908)

•

Ruiz del Olmo, Francisco Javier (Universidad de Málaga): Usos de la radiodifusión
en España en los primeros años treinta: la telefotografía

•

Saiz García, Mª Dolores: La caida de los regímenes comunistas de los paises del
este a través de la fotografía de prensa. abc, 1989

•

Sánchez Alarcón, Inmaculada (coord.); Alvar Jiménez Gámez, Paula Meliveo
Nogués, María Jesús Ruiz Muñoz, Laura Teruel Rodríguez: La semana de cine de
autor de Benalmádena: canales alternativos de difusión cinematográfica en málaga

•

Sánchez Alarcón, María Inmaculada (Universidad de Málaga): El cine documental
mexicano en los años 80 y 90: entre la crónica íntima y el ensayo antropológico

•

Sánchez Aranda, José Javier & Verdera Albiñana, Francisco (Universidad de
Navarra): Televisión y publicidad televisada para el cambio democrático

•

Sánchez León, Ana M. (Universidad de Málaga):

Medidas de apoyo al sector

audiovisual de la comunidad autónoma de andalucía
•

Sánchez de León Cotoner, Mª José (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la
Cultura al món contemporàni –UIB-): Tractament de la premsa sobre la festa de
l’estendard en l’època de Primo de Rivera

•

Sangro Colón, Pedro (Universidad Pontífica de Salamanca): El cine como modelo
de comunicación textual

•

Sanmartí i Roset, Josep M. (Universidad Europea CEES): La Premsa barcelonina
davant l’ascens de Mussolini
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•

Santa Cruz Achurra, Eduardo (Chile) Sobre el origen de la prensa moderna en
Chile: el caso de las revistas deportivas

•

Santana Morro, Manel (Grup d´Estudis de la Societat, la Política i la Cultura en el
món Contemporàni –UIB-): Cinema i noticiari cinematogràfic a mallorca durant la
guerra civil

•

Sedeño Valdellos, Ana María (Universidad de Málaga): Análisis de la evolución de
los videoclips de David Bowie: una propuesta de estudio Histórico

•

Serra Busquets, Sebastià (Universitat de les Illes Balears): Humorisme gràfic a la
premsa mallorquina actual

•

Schulze Schneider, Ingrid (Universidad Complutense de Madrid): La fe de Goebels
en la propaganda fílmica: el ejemplo de Kolberg

•

Vázquez Gestal, Montse (Universidad de Vigo): Influencia de los estudios de la
creatividad en la evolución de la comunicación publicitaria

•

Ventín Pereia, José Augusto & Fernández, S. (Universidad Complutense de
Madrid): El nacimiento de la radio en españa en la dictadura de primo de rivera.
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5. DOSSIER INFORMATIU D´ACTITATS DEL CEDOC

En aquest dossier es presenten algunes de les activitats més notables que
ha desenvolupat el CEDOC.
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