
El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 
s’embarca un any més a la V Fira de la Ciència. 

V Fira de la Ciència. Eivissa. 
Divendres 12/05/2006. Núm. 2. Any V 

CEDOC. (Eivissa). 
Com és habitual cada any el Centre 
d’Estudis i Documentació Contemporània 
(UIB – “SA NOSTRA”) participa per 
voluntat pròpia a la Fira de la Ciència. 
Aquest any és la nostra quarta 
participació a la Fira de la Ciència i 

l’objectiu és difondre les recerques i 
tasques que desenvolupa el CEDOC al 
llarg de l’any. 
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 del 2000. 
La Caixa de Balears, “SA NOSTRA” és 
una caixa d'estalvis amb seu social i 
majoria d'activitats a les Illes Balears, 
realitza tota classe d'operacions 
financeres i és una entitat sense ànim de 
lucre, els beneficis de la qual es destinen 

a obres socials i culturals de la Fundació 
"SA NOSTRA", Caixa de Balears. 
La Universitat de les Illes Balears té a 
càrrec seu el servei públic d’educació 
atribuïda com una de les seves funcions, 
d’acord amb la Llei de reforma 
universitària (LRU) i ha de donar suport 
científic i tècnic al desenvolupament 
cultural, social i econòmic de la 
comunitat en la qual hi està inserida, en 
el nostre cas les Illes Balears. 

Els objectius del CEDOC són: 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; 
promocionar 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. 

Natalia, Óscar, Julia, Álex, Esther, Jordi i Ana de l’IES Algarb . 

Coorganitza 

«La Fira de la 
Ciència no està 
mal. Pots treure 
molt profit.» 
Natalia, Óscar, Julia, 
Álex, Esther, Jordi i Ana


