MEMÒRIA DEL CEDOC
CURS 2008-2009

El CEDOC ha realitzat les següents activitats:
1. Elaboració de la base de dades d’activitats culturals
Informació cultural. Actualitzada fins al juliol de 2009.
2. Elaboració d’una cronologia des de l’any 2000
Cronologia de fets presents a partir dels esdeveniments publicats a la premsa diària.
3. Actualització i ús de la pàgina web del CEDOC <http://cedoc.uib.es>
4. Donacions d’arxius al CEDOC
S’ha rebut la cessió de diversa documentació de la Sra. Catalina Jiménez Salvà. S’ha presentat
un inventari de material polític que ha cedit Josep Tomàs Ramis Salamanca. A més a més, s’ha
rebut material de l’entitat no-governamental educativa Aula Cultural. Tot el material s’ha fitxat
a la pàgina web i ja està a la disposició del públic.
5. Cicle de conferències «La política exterior dels EUA»
• Sr. Marc Susser, Director de l’Oficina de l’Historiador del Departament d'Estat, que
parlà sobre «La història de la política exterior dels EUA: lliçons del passat, experiència
per al futur»
• Sra. Strother Murray, Agregada Político-Militar, Primera Secretària de l'Ambaixada
dels EUA a Madrid, que exposà «La formulació de la política exterior nord-americana a
l'actualitat»
6. Simposi / congrés «Els anys 60: societat en canvi?» Amb el suport dels ajuts que atorga el
Departament de Cultura del Consell de Mallorca per a l’organització de congressos dins el marc
del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB. El dimarts 28 i el dijous 30 d’octubre de 2008.
7. Curs «Concordances i variacions a la cultura musical dels darrers segles». En
col·laboració amb el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani
de la UIB. Del 17 al 25 de març de 2009 a l’Aula de Graus de edifici Ramon Llull.
8. Curs «Turisme i patrimoni com a motor de desenvolupament a l’Àfrica Subsahariana».
En col·laboració amb Veïns Sense Fronteres –VSF. Del 31 de març al 2 d’abril de 2009 al saló
d’actes de la Fundació ONCE i a l’Escola d’Hoteleria.
9. Curs de la Universitat d’Estiu «Els impactes de la globalització». Amb el suport del
Consolat General dels Estats Units a Barcelona. Del 13 al 17 de juliol de 2009.
10. Organització de la III Olimpíada d’Història 2009. En col·laboració amb el Departament
de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. L’acte tingué lloc el 24 d’abril a l’edifici Ramon
Llull del campus universitari i a la seu universitària d’Eivissa.
11. Col·laboracions amb l’Institut d’Estudis Baleàrics organitzant Mostres de publicacions i
altres activitats
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