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MEMÒRIA 2008-2009
CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ CONTEMPORÀNIA
(CEDOC)

INTRODUCCIÓ
El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània és fruit d’un conveni de
col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i «Sa Nostra», Caixa de
Balears, signat el 7 de juliol de 2000. Els serveis que ofereix el CEDOC són el
següents:
-Organitzar conferències, cursos i debats davant els reptes de la societat
actual.
-Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la
societat contemporània de les Illes Balears.
-Promoure i realitzar estudis i recerques sobre la societat contemporània.
-Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i societat en
general.
-Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps
presents i futurs a la societat de les Illes Balears.
-Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho
sol·licitin, així com per a particulars.
Per desenvolupar les tasques del centre s’han convocat públicament beques
per a llicenciats o diplomats. Durant el curs acadèmic 2008-2009 els diferents
becaris de col·laboració amb què ha comptat el CEDOC han estat:

Dr. Antoni Vives Reus (fins al 31 de desembre de 2008)
Sra. Trinidad Salas Bosch (a partir de l’1 de octubre de 2008)
A més a més, durant el curs 2008-2009 s’ha comptat amb la col·laboració de
l’alumna col·laboradora de tipus B, la senyora Elisabeth Ripoll Gil.
Les activitats desenvolupades al llarg del curs 2008-2009 han estat les
següents:

ACTIVITATS ORDINÀRIES
1. ELABORACIÓ DE LA BASE DE DADES D’ACTIVITATS CULTURALS
La Base de Dades d’Activitats Culturals és una eina de recopilació i d’accés a
la informació cultural repartida en diferents temàtiques: activitats benèfiques,
activitats esportives, animació infantil, ballada popular, ballet, cinema,
conferència, cultura, cursos, dansa, desfilada de moda, exposició, festa
popular/patronal, fires i congressos, homenatge, literatura, música, òpera,
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poesia, presentació de noves entitats, teatre, visita, xerrada / col·loqui / taula
rodona. Actualment està actualitzada fins a juliol de 2009.
2. ELABORACIÓ D’UNA CRONOLOGIA DES DE L’ANY 2000
El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB–Sa Nostra) ha
continuat elaborant una cronologia de fets presents a partir dels esdeveniments
publicats a la premsa diària. La cronologia es distribueix per les àrees
geogràfiques següents: Illes Balears, Estat espanyol, món, i per les àrees
temàtiques següents: política, economia, educació, sanitat, societat, cultura,
turisme, infraestructures, seguretat ciutadana, medi ambient i obituaris.
3. LA PÀGINA WEB DEL CEDOC
El portal web del CEDOC es troba operatiu des del 16 de setembre de 2004 i
s’hi pot accedir de dues maneres diferents:
a) introduint directament l’adreça: <http://cedoc.uib.es>
b) o bé pel portal del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB:
<http://www.uib.es/servei/biblioteca/cedoc/index.html>
Al portal d’Internet del CEDOC hi podem trobar diferents seccions, algunes de
caire general i que estan referides a la nostra entitat: Objectius, Directori,
Promotors i Memòria. També hi trobam altres seccions dedicades a les
activitats de documentació que realitza el CEDOC. Pel que fa a les activitats
referides i/o organitzades pel CEDOC, es poden trobar distingides en cinc
seccions diferenciades.
4. DOCUMENTS DEL TEMPS PRESENT
El CEDOC ha continuat la tasca de recopilació i abocament de documents de
rellevància política, econòmica, social i cultural per posar-los a l’abast de tota la
societat al web.
5. CREACIÓ DE LES SECCIONS: DIARIS I BUTLLETINS OFICIALS I
DOCUMENTS I DECLARACIONS
A hores d’ara s’han penjat en xarxa els butlletins oficials de totes les comunitats
autònomes espanyoles, com també els del Senat, el Congrés dels Diputats i de
les Corts Generals. També s’ha penjat el Butlletí Oficial de la Unió Europea.
També es continua amb una nova secció dedicada als documents i
declaracions de caire més universal.
6. SELECCIÓ DE DISCURSOS SIGNIFICATIUS D’ENTITATS I ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS
El CEDOC manté oberta una finestra al portal web amb una selecció de
discursos que determinades persones han realitzat amb motiu d’actes
commemoratius, culturals, etc.
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Durant el curs acadèmic 2008-2009 s’ha incorporat el discurs de la conferència
que oferí el del nou president dels EUA Barack Obama a la Universitat del
Caire el 4 de maig de 2009.
A més, en breu està previst penjar els discursos del Dr. Antoni Riera Font,
director del Centre de Recerca Econòmica –CRE– (UIB-“SA NOSTRA”) que
realitza en ocasió de les presentacions anuals de l’Informe Econòmic i Social
de les Illes Balears.
7. VISITES A LA PÀGINA WEB DEL CEDOC
El portal web del CEDOC, ubicat dins la pàgina web de la Universitat, continua
essent utilitzat com una eina de difusió de coneixement de les activitats
organitzades i els treballs realitzats. Especialment significatives són les visites
relacionades amb els cursos, congressos i seminaris que es venen
desenvolupant de manera periòdica.
A continuació aportam les dades corresponents entre l’octubre de 2008 i el
juliol de 2009:
Total
Pageloads

3.301

Unique Visitors

2.653

First Time Visitors

1.633

Returning Visitors

1.020

De l’anterior quadre es desprèn que hi hagué un total de 3.301 visites a la
pàgina web i que d’aquestes 1.633 ho feren per primera vegada. D’aquestes
visites, el 78% són d’Espanya, la majoria de Balears, i el 21% d’altres llocs.
Els mesos de majors visites coincidiren amb les activitats que organitza el
CEDOC, el març i l’octubre, principalment.
8. DONACIONS D’ARXIUS AL CEDOC
Durant el curs 2008-2009, el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània
ha rebut la cessió de diversa documentació, que està en procés de catalogació
i que ben aviat serà abocada a la xarxa. En aquest sentit, la senyora Catalina
Jiménez Salvà va fer donació durant el mes d’abril de 2008 d’un conjunt
d’obres literàries i històriques, documents oficials, guies turístiques, etc.
Aquests documents ja i que fan part de l’Arxiu Antoni Jiménez Vidal, ja estan
catalogats i es poden consultar al portal web del CEDOC. El passat mes de
maig de 2009 la Sra. Jiménez tornà a fer una altra donació que actualment
s’està catalogant i a punt es podrà posar a l’abast dels investigadors i de totes
aquelles persones interessades.
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El CEDOC ha vengut desenvolupant des dels seus inicis un arxiu de caire
polític amb abundant informació sobre processos electorals i la seva publicitat.
A la vegada també compta amb un conjunt de materials publicitaris relacionants
amb el moviment associatiu de caire polític i sindical. Tenim pensat apujar al
web part de la documentació amb la qual comptam en format digital. Mentre
tant s’ha presentat un inventari de material polític que ha cedit Josep Tomàs
Ramis Salamanca, i que es pot consultar a la nostra pàgina web.
En aquest apartat cal esmentar la donació de llibres, documents, quaderns i
materials de l’entitat no-governamental educativa Aula Cultural. Aquest material
s’ha fitxat a la pàgina web del CEDOC i ja pot ésser consultar per les persones
interessades.
9. RESOLUCIÓ DE QÜESTIONS I SOL·LICITUDS
Al CEDOC (UIB–Sa Nostra) estam oberts perquè distints elements de la
societat civil es dirigeixin a nosaltres per fer-nos consultes. Durant el curs 20082009, han estat diverses les persones i institucions que han sol·licitat els
nostres serveis o ajuda per poder desenvolupar part de la seva activitat diària.

CONFERÈNCIES
1. CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR DELS EUA
El dimecres 20 de maig tingué lloc a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del
campus universitari, la conferencia del Sr. Marc Susser, Historiador Oficial i
Director de l’Oficina de l’Historiador del Departament d'Estat, que dugué per
títol «La història de la política exterior dels EUA: lliçons del passat, experiència
per al futur». L’acte, que tingué un destacat impacte mediàtic, comptà amb
diversos representants de la diplomàcia nord-americana de Barcelona i les
Illes. Es calcula que la iniciativa comptà amb un públic que aproximadament
arribà al centenar d’assistents
Un dia després, el dijous 21 de maig, tingué lloc a la Sala Montenegro del
Parlament de les Illes Balears la conferència «La formulació de la política
exterior nord-americana a l'actualitat» a càrrec de la Sra. Strother Murray,
Agregada Político-Militar, Primera Secretària de l'Ambaixada dels EUA a
Madrid. La sessió fou presentada per la Presidenta del Parlament de les Illes
Balears la Sra. Maria Antònia Munar i pel director del CEDOC el Sr. Sebastià
Serra Busquets. La sala estava de gom a gom i després s’oferí un còctel en
honor al convit al hall de l’edifici.
Aquest cicle de conferències va comptar amb el suport de la Secció de Cultura i
Premsa del Consolat General del Estats Units a Barcelona.
L’interès pel tema i que aquestes activitats estassin obertes a tothom propicià
que tenguessin un gran nombre d’assistents i fossin un èxit.
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CURSOS
1. SIMPOSI / CONGRÉS «ELS ANYS 60: SOCIETAT EN CANVI?»
El passat dimarts 28 i dijous 30 d’octubre i de 2008 el Centre d’Estudis i
Documentació Contemporània –CEDOC– (UIB-“SA NOSTRA”) i gràcies al
suport dels ajuts que atorga el Departament de Cultura del Consell de Mallorca
per a l’organització de congressos dins el marc de la Universitat de les Illes
Balears s’organitzà el Simposi/Congrés «ELS ANYS 60: SOCIETAT EN
CANVI?». El congrés també tingué el suport a mode de col·laboració del Grup
d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB.
Les dues sessions comptaren amb la ponència de diferents professionals i
docents que aportaren el seu punt de vista sobre els canvis socials que tenen
lloc a partir de la segona meitat del segle XX. Així, participaren el Dr. Miquel
Duran Pastor, qui parlà sobre l’anàlisi del Maig francès del 68, el Dr. Sebastià
Serra Busquets qui plantejà un marc cronològics dels esdeveniments que
propiciaren les revoltes juvenils i obreres de París. Del mateix Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB es comptà amb la intervenció
del Dr. Antoni Marimon Riutort que exposà les repercussions que aquests fets
tingueren arreu del món dins el marc de la Guerra Freda.
A més a més, el simposi serví per analitzar, comentar i projectar alguns
documents audiovisuals del període esmentat. En aquest sentit, es comptà
amb les intervencions del Sr. Xavier Jiménez González, membre del Grup
d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB.
Un dels ponents al simposi fou el doctorand Nicolás Moragues González que
mentre projectava un document audiovisual parlà sobre la situació cubana a
final dels anys seixanta. L’ocasió mereixia la pena perquè l’investigador
proporcionà un material gràfic d’allò més novedós i fruit de les seves estades a
l’illa de Cuba.
Des d’un punt de vista més personal, a l’acte hi participaren persones que
visqueren de ben a prop els esdeveniments del Maig francès del 68, com són
ara els periodistes Ferran Aguiló (articulista del Diari de Balears i Ultima Hora),
Antoni Serra (escriptor i col·laborador de l’Ultima Hora) i el Dr. Joan Mir
(professor d’Economia de la UIB). Els reunits després de fer una taula de debat
contestaren a les preguntes i inquietuds dels assistents i el professor Mir
exposà la cartelleria i pamflets de l’epoca.
El congrés fou obert a tothom que lliurament volgués assistir-hi i comptà amb
una matrícula de 42 persones inscrites. Els assistents pogueren fer les
preguntes als ponents després de les corresponents intervencions.
El simposi/congrés, que tingué lloc a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull,
gaudí d’una durada de 10 hores per la qual cosa el Servei de Gestió
Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears li concedí 1 crèdit de Lliure
configuració. El crèdit fou concedit a totes aquelles persones que haguessin
assistit a les sessions.
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La coordinació del simposi/congrés, el Dr. Sebastià Serra Busquets i els
becaris del CEDOC, Trinidad Salas i Antoni Vives en quedaren molt satisfets.
2. CURS “CONCORDANCES I VARIACIONS A LA CULTURA MUSICAL
DELS DARRERS SEGLES”
Entre els dies 17 i 25 de març es va organitzar el curs “Concordances i
variacions a la cultura musical dels darrers segles” que tingué lloc a l’Aula de
Graus de l’edifici Ramon Llull del campus universitari i comptà amb una
cinquentena de matriculats.
La direcció de l’activitat anà a càrrec del Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic
emèrit d’Història contemporània de la UIB i l’organització a càrrec de la Sra.
Trinidad Salas Bosch, becària del CEDOC.
La pròpia Universitat li concedí 1’5 crèdits de lliure configuració per a l’alumnat
matriculat
El programa del curs fou el següent:
Dimarts 17 de març

9:30h: Obertura i presentació del curs a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets
10-13h: El Barroc i el Neoclassicisme. Conferència a càrrec del Dr. Miquel
Duran Pastor amb acompanyament musical dels diferents compositors de
l’època. Haendel, Pachelbel, Vivaldi, Corelli, Rameau, Mozart, Haydn i Purcell.
Dimecres 18 de març

10-13h: El Romanticisme. Conferència a càrrec del Dr. Miquel Duran Pastor.
Audició d’obres de Beethoven, Rossini, Schumann, Borodin, Mahler, Wagner,
Brahms i Bruckner. Audició d’obres d’autors del XIX i XX com Tchaikovski,
Smetana, Dvorzak, Debussy, Ravel i Sibelius.
Dilluns 23 de març

Concert al Museu de Mallorca (C/ Portella 5, Palma) amb les obres de W. A.
Mozart: Quintet per a clarinet i corda d’A. Borodin: Quartet núm. 2 per a corda.
Entrada de franc.
Dimarts 24 de març

10-11.30h: Els compositors més representatius del segle XX. Conferència a
càrrec del Dr. Miquel Duran Pastor amb obres de Schömberg, Berg,
Khatchaturian, Ligeti, Pendereski, entre d’altres.
11.30-13h: La música clàssica a través del cinema. Des de Fantasia (1940) fins
a l’obra d’Stanley Kubrick i Peter Weir, a càrrec del Sr. Xavier Jiménez
González, membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al
Món Contemporani de la UIB.
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Dimecres 25 de març

10-13h: Bandes sonores de cinema. La futura música clàssica, a càrrec del Sr.
Xavier Jiménez González, membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i
la Política al Món Contemporani.

Audicions de la conferència “Els Compositors més representatius del
segle XX” pel Dr. Miquel Duran Pastor.
- Arrigo Boito (1842-1918)

- John Cage (1912-1992)

- Gabriel Fauré (1845-1924)

- Benjamin Britten (1913-1976)

- Vincent D’Indy (1851-1931)

- Witold Lutoslaslawski (1913-1994)

- Leos Janáček (1854-1928)

- Bernd Alois Zimmermann (1918-1970)

- Gabriel Pierné (1863-1937)

- Bruno Maderna (1920-1973)

- Ferruccio Busoni (1866-1939)

- Iannis Xenakis (1922-2001)

- Erik Satie (1866-1925)

- György Sándor Ligeti (1923-2006)

- Hans Pfitzner (1869-1949)

- Luciano Berio (1925-2003)

- Alexander von Zemlinsky (1871-1942)

- André Jolivet (1930- 1974)

- Alexander Seriabin (1872-1915)

- Xavier Benguerel (1931-)

- Arnold Schömberg (1874-1951)

- Krzysztof Pendereski (1937-)

- Charles Ives (1874-1954)
- Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)
- Otorrino Respighi (1879-1936)
- Alma Mahler (1879-1964)
- Béla Bartók (1881-1945)
- Nikolay Myaskovsky (1881-1950)
- Igor Strawinski (1882-1971)
- Karol Szymanowski (1882-1937)
- Anton Webern (1883-1945)
- Alban Berg (1885-1935)
- Frank Martin (1890- 1974)
- Bohuslav Martinu (1890-1959)
- Arthur Honegger (1842-1955)
- Alexander Tansman (1897-1986)
- Aram Khachaturian (1903-1978)
- Dimitri Kabalevsky (1904-1987)
- Goffredo Petrassi (1904-2003)
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Compositors més representatius del Segle XX
- Engelbert Humperdinck (1854-1921)

- Theodor Adorno (1903-1960)

- Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

- Joaquim Nin-Culmell (1908-2004)

- Hugo Wolf (1860-1903)

- Luigi Dallapiccola (1905-1974)

- Richard Strauss (1864-1949)

- Olivier Messiaen (1908-1992)

- Paul Dukas (1865-1935)

- Renzo Rossellini (1908-1932)

- Carl Nielsen (1865-1931)

- Gian Carlo Menotti (1911-2007)

- George Gershwin (1866-1925)

- Nino Rotta (1911-1979)

- Albert Roussell (1869-1949)

- Xavier Monsalvatge (1912-2002)

- Max Reger (1873-1916)

- Alberto Ginastera (1916-1983)

- Ernest Bloch (1880-1959)

- Mikis Theodorakis (1925-)

- George Enescu (1881-1956)

- Pierre Boulez (1925-)

- Zoltán Kodály (1882-1967)

- Carmelo Alonso Bernaola (1929-)

- Alfredo Casella (1883-1947)

- Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

- Héctor Villalobos (1887-1959)

- Ennio Morricone (1928-)

- Frederic Mompou (1893-1987)

- Josep M. Mestres Quadreny (1929-)

- Bartomeu Oliver (1894-1988)

- Luis de Pablo (1930-)

- Carl Orff (1895-1982)

- Cristóbal Halffter (1930-)

- Paul Hindemith (1895-1961)

- Narcis Bonet (1933-)

- Robert Gerhard (1896-1970)

- Claudio Prieto (1934)

- Francis Poulenc (1899-1963)

- Tomás Marco (1942-)

- Aaron Copland (1900-1990)

4.
CURS
“TURISME
I
PATRIMONI
COM
DESENVOLUPAMENT A L’AFRICA SUBSAHARIANA”

A

MOTOR

DE

Del 31 de març al 2 d’abril de 2009 tingué lloc el curs “Turisme i patrimoni com
a motor de desenvolupament a l’Africa Subsahariana” a la Sala d’Actes de
l’ONCE i a l’Escola d’Hoteleria al campus universitari. L’activitat, de 10 hores (1
crèdit de lliure configuració), estava coordinada conjuntament pel CEDOC i
Veïns Sense Fronteres.
La matrícula del curs fou d’una cinquantena de persones, encara que molta
gent hi assistí sense haver-se matriculat, ja que era una activitat oberta a
tothom.
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Igual que en els seminaris anteriors com «Estratègies de lluita contra la
pobresa a l’Àfrica Subsahariana», aquest fou finançat per la Direcció General
de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del
Govern de les Illes Balears.
Els assistents escoltaren i participaren en diverses conferències i taules de
debat sobre:
-

el turisme com a estratègia de lluita contra la pobresa.
El rol dels agents turístics
Aportacions de la dona al patrimoni cultural i natural
El valor del patrimoni cultural
Turisme solidari.

Tot seguit detallam el programa complet del curs:
Dimarts 31 de març
Sala d’Actes de l’ONCE
-19-19:30 hores Inauguració i presentació del curs a càrrec de l’Honorable
Josefina Santiago, Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració; el Sr.
Jaume Obrador, president de Veïns Sense Fronteres; la subdirectora de
l’Escola d’Hoteleria de la UIB, Sra. Antònia Ripoll; el Sr. Miquel Seguí, secretari
de l’Escola de Turisme i el Dr. Sebastià Serra, director del Centre d’Estudis i
Documentació Contemporània CEDOC (UIB-“SA NOSTRA”).
-19.45-21:30 hores Taula rodona i debat «El turisme com a estratègia de lluita
contra la pobresa» amb el Sr. Albert Mbonerane que fou Ministre portaveu del
Govern i de Medi Ambient i Turisme a Burundi i actual president de la ONG
“Action Ceinture Verte pour l’Environnement”; la Sra. Fatimata Mohamed
Diawara, que gestiona una empresa turística a Malí; la Sra. Antònia Ripoll
subdirectora de l’EHIB i Miquel Seguí, secretari de l’Escola de Turisme.
Presenta i modera: Veïns Sense Fronteres.
Dimecres 1 d’abril
Escola d’Hoteleria (campus UIB)
-17-18:50 hores: Conferència-col·loqui “El rol dels agents turístics, inversorsempresaris, professionals i consumidors-turistes i la seva responsabilitat des de
la perspectiva de comerç just i consum responsable com a contingut de
l’activitat turística”. Intervenen la Sra. Fatoumata Diarra Traore, economista i
presidenta de la Xarxa de Dones Economistes de Mali; el Sr. Carmel Bonnin,
director del Centre d’Innovació i Tecnologies Turístiques del Govern balear
(CITTIB) i el Sr. David Diaz, Secretari general d’USO a les Illes Balears.
-19:10-21 hores: Conferència-col·loqui “Les aportacions de la dona al patrimoni
cultural i natural i la seva incorporació com a agent del turisme solidari i
sostenible”. Intervenen: el Sr. Isaïe Mbonihankuye, llicenciat en Geografia
(Burundi); el Dr. Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana de la UIB; la Sra.
Bel Oliver, Consellera executiva d’Economia i Turisme del Consell de Mallorca.
Presenta i modera: Veïns Sense Fronteres.
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Dijous 2 d’abril
Escola d’Hoteleria (campus UIB)
17-18:50 hores. Conferència-col·loqui “El valor de patrimoni cultural i natural a
l’Àfrica Subsahariana, més enllà dels estereotips i les visions reduccionistes”.
Intervenen el Sr. Albert Mbonerane que fou Ministre portaveu del Govern i de
Medi Ambient i Turisme a Burundi i actual president de la ONG “Action Ceinture
Verte pour l’Environnement”;; la Sra Francesca Tugores, professora del
departament d’història de l’Art associada a l’Escola de Turisme de la UIB; el Sr.
Crsitian Altaba, professor associat del Laboratori de Sistemàtica Humana de la
UIB i biòleg; la Sra. Maria Magdalena Obrador, coordinadora dels programes
de formació de Veïns Sense Fronteres.
Presenta i modera: CEPAC
-19:10-21 hores: Conferència-col·loqui “Experiències positives de turisme
solidari i sostenible i el seu impacte sobre la reducció de la pobresa i la
conservació del patrimoni”. La Sra. Ulle Aneskog, delegada en balears de varis
tour-operadors escandinaus; el Sr. Joan Miralles i la Sra. Antònia Rosselló,
sociòlegs i autors de vàries investigacions sobre turisme.
Presenta i modera: CEPAC
8. CURS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU 2009 “ELS IMPACTES DE LA
GLOBALITZACIÓ”
Com cada any, el CEDOC organitza un curs dins el marc dels cursos de la
Universitat d’Estiu. Enguany, i després de l’èxit obtingut els anys anteriors amb
els cursos sobre Àfrica, Àsia, els EUA, i Els 25 anys d’autonomia a les Illes
Balears, el CEDOC ha organitzat el curs “Els impactes de la globalització” (del
13 al 17 de juliol al Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma), i amb una
durada de VINT hores.
El curs s’impartí a l’edifici del Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma, al
carrer de la Concepció, 2, de Palma. L’horari fou de dilluns a divendres de
16:30 a 20:30 hores i el dimecres de 11 a 19 hores.
La matrícula aconseguida fou de 60 assistents, encara que s’ha de dir que el
curs, que estava obert a tothom, comptà amb l’assistència oberta de persones
que participaren durant les diferents sessions del curs.
L’activitat engrescà als assistents i prova d’això foren les nombroses preguntes
i debats que es feren després de cada una de les diferents intervencions dels
ponents, cosa que en algunes ocasions allargà el temps de finalització del curs.
Els temes tractats eren molts diversos i abraçaven aspectes tant dispars com la
política, l’economia, les institucions, els mitjans de comunicació o les realitats
socials. En aquest sentit, s’ha de dir que fou una bona ocasió per analitzar un
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dels temes tant actuals dins la nostra societat com és el fenomen del món
global.
Els ponents i convidats a fer les diverses intervencions comptaren amb el
beneplàcit del públic, el qual quedà enormement satisfet dels temes i persones
convidades.
El curs va analitzar des de diferents punts de vista els impactes del món
globalitzat. Els temes que es tractaren al llarg del curs tenien un marcat
caràcter interdisciplinari, ja que fan referència a aspectes tant diferents com són
ara la governança internacional, les migracions, els diversos sistemes
democràtics, els conflictes, les identitats i les cultures o els futurs reptes
econòmics.
La finalitat del curs fou impartir una sèrie de continguts teòrics combinant la
utilització dels mitjans audiovisuals amb l’exposició oral i la consulta de
documentació. L’objectiu principal del curs és crear diàleg i debat entre els
alumnes i el professorat i entre els mateixos alumnes sobre els temes
exposats. Per això, s’ha tingut en compte el caràcter interdisciplinari, i es
tracten temes d’Economia, Dret, Medi Ambient, Història, Geografia, Migracions,
Periodisme i Cultura.
Els ponents que intervingueren al llarg del curs són els que esmentam a
continuació:

Professorat
-Dr. Christopher Rudolph, professor de Política Internacional de l’American
University
-Dr. Josep Ibáñez Muñoz, professor titular de Relacions Internacionals de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
-Sra. Ellen Lenny-Pesagno, Consellera per a Afers Comercials de l’Ambaixada
dels EUA a Madrid.
-Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la UIB
-Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història Contemporània i director del
CEDOC
-Sr. Gabriel Caldentey, del sindicat STEI-i, assistent al passat Fòrum Social
Mundial.
- Sr. Josep Suarez Ferrer, d’ATTAC
-Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular d’Història Contemporània de la
UIB
-Dr. Josep Ignasi Aguiló, professor titular del Departament d’Economia Aplicada
de la UIB
-Dr. Antoni Vives Reus, becari de l’IEB-UIB
-Sr. Xavier Jiménez González, llicenciat en Història i membre del Grup d’Estudi
de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB
Metodologia
Es combinaren sessions teòriques i pràctiques amb la visualització i el
comentari d’alguns audiovisuals i dues visites, al Museu Etnològic de Muro i la
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finca de Son Real. Alguns dels ponents també repartiren documentació als
assistents, cosa que ajudà a una millor comprensió dels continguts teòrics del
curs.
Continguts (teòrics i pràctics)
 El Fòrum Social Mundial, taula de debat amb la participació de la Sra. Aina
Calafat i el Sr. Gabriel Caldentey.
 Globalització i migracions internacionals, a càrrec del Dr. Christopher
Rudolph
 Comerç internacional i globalització, a càrrec de la Sra. Ellen LennyPesagno
 Globalitzacio i governança internacional, a càrrec del Dr. Josep Ibáñez
Muñoz.
 Els sistemes democratics al segle XXI, a càrrec del Dr. Miquel Duran.
 Un món de conflictes. El cas del Caucas, a càrrec del Dr. Antoni Marimon
Riutort.
 Els futurs reptes economics del món globalitzat, a càrrec del Dr. Josep
Ignasi Aguiló
 Projecció i anàlisi dels documentals Globalisation in Good (2003) i
L’Amérique des néoconservateurs (2004), a càrrec del Sr. Xavier Jiménez.
 Identitats i cultures en el món globalitzat. Visita al Museu Etnològic de Muro i
Son Real, a càrrec dels Drs. Sebastià Serra i Antoni Vives.
PROGRAMA

Dilluns, 13 de juliol
-16:30 h. Obertura del curs, lliurament del material i presentació del curs a
càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, el Dr. Antoni Vives Reus i la Sra.
Trinidad Salas Bosch
-17 h. Els sistemes democratics al segle XXI, a càrrec del Dr. Miquel Duran.
-19 h. Globalització i migracions internacionals (I), a càrrec del Dr. Christopher
Rudolph
Dimarts, 14 de juliol
-16:30 h. Globalització i migracions internacionals (II), a càrrec del Dr.
Christopher Rudolph
-18 h. Els futurs reptes economics del món globalitzat, a càrrec del Dr. Josep
Ignasi Aguiló.
-19:30 h. Un món de conflictes. El cas del Caucas, a càrrec del Dr. Antoni
Marimon Riutort.
Dimecres, 15 de juliol
-11 h.-19 h. Identitats i cultures en el món globalitzat. Visita al Museu Etnològic
de Muro i Son Real, a càrrec dels Drs. Sebastià Serra i Antoni Vives.
Dijous, 16 de juliol
-16:30 h. Comerç internacional i globalització, a càrrec de la Sra. Ellen LennyPesagno
-18:30 h. El Fòrum Social Mundial, taula de debat amb la participació de la Sr.
Josep Suarez i el Sr. Gabriel Caldentey.
13

Divendres, 17 de juliol
-16:30 h. Globalitzacio i governança internacional, a càrrec del Dr. Josep
Ibáñez Muñoz.
-18:30 h. Projecció i anàlisi dels documentals Globalisation in Good (2003) i
L’Amérique des néoconservateurs (2004), a càrrec del Sr. Xavier Jiménez.

ALTRES ACTIVITATS
1. III OLIMPÍADA D’HISTÒRIA
Aquest curs 2008-2009 i després de l'èxit de participació en l'edició anterior
s'ha organitzat per tercera vegada l’Olimpíada d’Història a les Illes Balears.
L’objectiu era aproximar els estudis d’Història, i la Universitat de les Illes
Balears en general, als estudiants preuniversitaris.
L’Olimpíada es realitzà el divendres 24 d'abril de 2009 pels participants de
Mallorca: campus de la UIB, Edifici Ramon Llull, carretera de Valldemossa, km
7.5, Palma, pels participants de Menorca: seu universitària de Menorca. Can
Salort, c/ Major, 14. Alaior i pels participants d’Eivissa-Formentera: seu
universitària d’Eivissa-Formentera, c/ Bes, 9. Eivissa.
Cada centre podia presentar fins a un màxim de set alumnes, enviant un full
d'incripció per a cadascun d'ells. El termini d'inscripció acabava el 20 d’abril, i
s'havien de remetre els fulls al CEDOC bé per adreça postal o per correu
electrònic.
L’acte consistí en una jornada a la UIB per als alumnes participants i en una
prova sobre els aspectes d'història vists a classe pels alumnes durant els seus
estudis de segon de batxillerat. És en aquests alumnes a qui s’adreçava la
present olimpiada. Cada participant va rebre com a un obsequi un llibre:
SBERT, C. M. (2003): El cinema a les Balears des de 1896. Edicions
Documenta Balear, Palma. Després hi hagué una mica de berenar.
El lliurament dels premis de les diferents Olimpíades escolars tingué lloc en una
cerimònia conjunta que tingué lloc el dimarts 27 de maig de 2009 a l’edifici de
Son Lledó.
Hi hagué tres premis: 500 euros per al primer premi; 300 euros per al segon i
200 euros per al tercer. Els centres dels alumnes guanyadors també rebran
material didàctic per valor de 200 euros. Cada participant rebrà un obsequi i
s’oferirà un berenar per als participants i professorat acompanyant.
El tribunal estava format pels membres següents:
- Presidents honoraris: Dra. Maria Josep Mulet, directora del Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts, i Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic
emèrit d’Història Contemporània.
- President: Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història Contemporània i
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director del CEDOC.
- Vocals: Dr. Antoni Marimon Riutort i Dr. Miquel J. Deyà Bauzà.

Guanyadors tercera Olimpíada d'Història

Juan Pedro Bover Sánchez (primer premi)
Centre: IES Joan Alcover. Professora/tutora: Antònia Llinàs Suau
Pere Garcies Miralles (segon premi)
Centre: IES Llucmajor. Professora/tutora: Maria Coloma Aulet Caldés
Eduardo Martínez Martínez (tercer premi)
Centre: IES Guillem Sagrera. Professor/tutor: Bartomeu Pastor Sureda
Àngel Garau Dueñas (tercer premi)
Centre: IES Josep Maria Llompart. Professor/tutor: Sobeya García Bascuñana

L’Olimpíada d'història està organitzada pel Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts i el Centre d'Estudis i Documentació
Contemporània, sota la direcció del Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular
d’Història contemporània de la UIB. El patrocini de l’Olimpíada correspon a la
Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la
Conselleria d’Educació i Cultura, i també amb la col·laboració del Departament
de Cultura del Consell de Mallorca i de l'Obra Social de “SA NOSTRA”.

2. COL·LABORACIONS AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
Durant aquest curs el CEDOC ha col·laborat amb en diverses exposicions de
les publicacions que l’Institut d’Estudis Baleàrics ha editat o coeditat amb el títol
“Mostra de publicacions editades i coeditades per l’Institut d’Estudis Baleàrics”.
Aquestes exposicions es realitzaren:
-

Dilluns 16 i dimarts 17 de febrer al hall de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya.
Dimecres 18 i dijous 19 al hall de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Dilluns 23 i dimarts 24 al hall de l’edifici Mateu Orfila
Dimecres 25 i dijous 26 al hall de l’edifici Arxiduc LluÍs Salvador

La mostra tingué lloc de les 11 a les 19 hores.
En una segona ocasió, l’exposició es realitzá al hall de l’edifici Ramon Llull el
dimecres 13 i dijous 14 de maig de 2009 de les 11 a les 19 hores.
AixÍ mateix, la mostra es realitzà al pati del Centre d’Ensenyament Superior
Alberta Gimenez (CESAG) el dimarts 24 de març de les 11 a les 17 hores.
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