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1. 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 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) Promoure 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. 

La relació entre estudiants, professionals i societat en general amb el CEDOC 

es realitza a través dels contactes amb els becaris i amb la direcció del 

CEDOC, a partir de les activitats que se realitzen i a través del nostre portal 

web: http://cedoc.uib.es, que es troba en funcionament des del 16 de 

setembre de 2004. Disposam de quatre línies telefòniques a la UIB, amb els 

números 971 17 32 79 / 971 17 28 23 / 971 17 24 15 / 971 25 95 39, el fax 971 

17 34 73 i les adreces electròniques, s.serrabusquets@uib.es i cedoc@uib.es. 

Amb aquesta finalitat s’ha posat 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

http://cedoc.uib.es/
mailto:s.serrabusquets@uib.es
mailto:cedoc@uib.es
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ecologistes, etc. L’abast cronològic i temporal d’aquesta tasca abraça tot el 

segle XX i l’abast territorial és el de les Illes Balears. 

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 bé 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 en el moment 

d’investigar múltiples facetes de la societat contemporània, des del punt de 

vista històric, econòmic o social. 

En els darrers anys, el CEDOC ha realitzat una tasques de recopilació, 

catalogació i digitalització d'arxius i fons documentals de caràcter privat entre 

els que destaquen: 

§ Arxiu Antoni Pons 

§ Arxiu històric de la Cambra de Comerç 

§ Arxiu del GOB 

§ Arxiu de El Nido 

§ Arxiu Antoni Jiménez, una part del qual ha estat cedit per la senyora 

Catalina Jiménez Salvà durant el 2006, i que està en procés de 

catalogació. 

§ Arxiu Vicent Ribas 

§ Digitalització i elaboració d’un CD‐Rom del Setmanari Llevant (1916 – 

1931) 

Aquests catàlegs es troben disponibles al nostre portal d’Internet. En el cas de 

l’Arxiu Vicent Ribas i Arxiu Antoni Pons, també s’hi poden trobar diferents 

documents digitalitzats. 

Les tasques de documentació i catalogació es realitzen sota la direcció del 

senyor Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació 

de la UIB.
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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, que queden 

recollits en un Catàleg d’Articles d’Opinió. Aquests articles es bolquen al 

portal web del CEDOC. 

Una altra dels objectius del CEDOC ha estat l’elaboració d’una Base de Dades 

d’Activitats Culturals, a la que s’hi accedeix també des del nostre web del 

CEDOC: http://cedoc.uib.es. 

El CEDOC elabora els dossiers de premsa per el Centre de Recerca Econòmica 

(UIB – SA NOSTRA), d’acord amb una metodologia específica. 

Pel desenvolupament de les tasques del centre s’han convocat públicament 

beques per a llicenciats o diplomats. Durant l’any 2006, els becaris – 

col·laboradors han estat: 

§ Rebecca Margarita Alemany Garré (fins al 30 de maig) 

§ Maria Antònia Arabí Ramon (1/7/2007 a 12/10/2007) 

§ Mònica López Chicano (des de 15/10/2007) 

§ Rafel Puigserver Pou: rafel.puigserver@uib.es, 971 17 28 23 

§ Antoni Vives Reus: antoni.vives@uib.es, 971 17 28 23 

Tots ells han desenvolupat tasques de col·laboració amb el CEDOC, com la 

digitalització de documentació, elaboració de dossiers de premsa, preparació 

de conferències i cursos, així com altres tasques de gestió del CEDOC. A més a 

més, durant l’any 2007 s’ha comptat amb la col·laboració en les tasques de 

digitalització i bolcar al web els articles d’opinió digitalitzats, d’una alumna 

col·laboradora de tipus B, la senyora Maria José Sureda Hueso, estudiant del 

segon cicle d’Història de l’Art, així com també de les alumnes col·laborades 

Catalina Maria Martorell Fullana i Maria Neus Comas Frau, estudiants de segon 

cicle de la carrera d’història.

http://cedoc.uib.es/
mailto:rafel.puigserver@uib.es
mailto:antoni.vives@uib.es
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2. ACTIVITATS DEL CEDOC DURANT EL 2007 

2.1 Digitalització d’articles d’opinió i bolcatge d’aquests a la 

xarxa 

S’ha continuat amb la tasca de digitalització dels articles d’opinió apareguts a 

la premsa escrita de les Illes Balears, i més concretament dels periòdics 

Última Hora, Diari de Balears, El Mundo i Diario de Mallorca, així com també 

de la seva catalogació i bolcatge dels articles en xarxa. Aquests articles es 

troben disponibles a la pàgina web del CEDOC. 

El procés és complex i s’elabora des de la selecció i extracció d’un article de 

premsa des d’un Cd‐Rom del diari, per això hem cregut oportú explicar el 

procés que s’ha anat desenvolupant en aquest àmbit. Un cop digitalitzats i 

classificats els articles es transformen en format PDF (Portable Document 

Format), per després bolcar‐los en xarxa amb la pertinent fitxa tècnica, 

procediment laboriós ja que cada article s’ha de bolcar a la xarxa amb la seva 

respectiva fitxa tècnica i de manera individual. 

A dia d’avui ja es poden consultar els anys 2000, 2001, 2002 i 2003, dels 

quatre diaris: Última Hora, Diari de Balears, Diario de Mallorca i El Mundo. 

2.2 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 amb 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, poesia, presentació noves entitats, teatre, visita, xerrada / col·loqui / 

Taula rodona. Fins el moment està actualitzada fins a desembre de 2007.

http://llull.uib.es/search*cat~S2/t
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/bbdd_activitats_culturals/
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2.3 Elaboració d’una cronologia des de l’any 1900 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) ha 

elaborat una cronologia de l’any 2007, i es continua elaborant la cronologia 

per anys de tot el segle XX. La cronologia es distribueix per les següents 

àrees geogràfiques (Illes Balears, Estat Espanyol, Món) i per les següents àrees 

temàtiques: política, economia, educació, sanitat, societat, cultura, turisme, 

infraestructures, seguretat ciutadana, medi ambient i obituaris. Aquesta 

cronologia és d’ús intern. 

En canvi el CEDOC ha elaborat una versió de les cronologies de les Illes 

Balears des de 1900 fins a l’any 2006, i que prenent com a criteri els anys 

naturals ha subdividit en diferents etapes cronològiques: 

§ La Restauració Borbònica (1900 ‐1923) 

§ La Dictadura de Primo de Rivera (1923‐1930) 

§ La Segona República Espanyola (1931‐1936) 

§ La Guerra Civil Espanyola (1936‐1939) 

§ El franquisme (1939‐1975) 

§ La transició (1975‐1982) 

§ L’etapa autonòmica (1983‐2006) 

Això ens ha dut a obrir una nova secció de cronologies a la pàgina web del 

CEDOC. 

2.4 Organització de diferents cicles de cinema 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – “SA NOSTRA”) amb 

la col·laboració del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i 

del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani 

de la UIB, ha organitzat tant a la UIB com en el Centre d’Ensenyament 

Superior Alberta Giménez.

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/cronologies/
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En el cas de la UIB el CEDOC ha organitzat dos cursos coordinats pel Dr. 

Sebastià Serra Busquets, director del CEDOC, la Sra. Elena Gili Sampol, 

becària del CEDOC i membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la 

Política al món contemporani de la UIB i el Sr. Xavier Jiménez González, 

també membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món 

contemporani de la UIB: 

§ El temps present en imatges II. Des de la Guerra freda dins a la Guerra 

dels Balcans. (del 20 de febrer al 27 de març i el dilluns 26 de març) El 

curs va tenir una durada total de 20 hores, i la Comissió acadèmica de 

la UIB li va atorgar 2 crèdits de lliure configuració. El curs comptà amb 

104 matriculats 

§ El temps present en imatges III (del 29 d’octubre al 21 de novembre) 

febrer al 27 de març i el dilluns 26 de març) El curs va tenir una durada 

total de 15 hores, i la Comissió acadèmica de la UIB li va atorgar 1,5 

crèdits de lliure configuració. Aquesta tercera edició del curs compta 

amb 121 alumnes inscrits 

Cal destacar la col·laboració desinteresada dels Drs Magdalena Brotons Capó, 

professora d’Història del Cinema de la UIB i Antoni Marimon Riutort, professor 

d’Història contemporània. 

Vegeu els dos programes dels cursos en l’apèndix documental (només en 

l’edició en paper) 

El CEDOC va dur terme en el Centre Universitari Alberta Giménez (CESAG), un 

cicle de Cinema i Documentals històrics 2 pel·lícules i quatre documentals on 

es projectaren cinc pel·lícules en el Saló d’actes, i que comptà amb 19 

matriculats. Aquest curs es va fer amb la col·laboració del Seminari d’Història 

del CESAG i de bona part dels professors del Centre. Els curs comptà amb 

dotze matriculats.

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/formacio/cursos/curs_cinema_3.htm
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2.5 L'Àfrica subsahariana es mou. 

El CEDOC i Veïns sense Fronteres varen dur a terme l’organització del curs 

L’Àfrica subsahariana es mou. El curs va tenir lloc a l'edifici sa Riera, entre el 

12 i el 16 de març a partir de les 17 hores. 

El curs fou patrocinat per la Conselleria d'Imimigració i Cooperació del Govern 

de les Illes Balears i comptà amb la col·laboració del Vicerectorat de 

Projecció Cultural i del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al 

món contemporani de la UIB. 

El curs fou dirigit Jaume Obrador Soler, president de Veïns Sense Fronteres i 

per Sebastià Serra Busquets, director del CEDOC La coordinació tècnica del 

curs a càrrec de Rafel Puigserver Pou i Antoni Vives Reus, becaris del Centre 

d’Estudis i Documentació Contemporània. 

El curs, que comptà amb la intervenció d’exministres, juristes de prestigi 

internacional o refugiats de guerra, va tenir una àmplia repercussió als 

mitjans de comunicació de les Illes.
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El programa del curs fou el següent: 

Dilluns 12 de març 
Sala d’actes de l’edifici Sa Riera 

17 h Inauguració del Curs i lliurament del material. 
17:30 h Context històric, socioeconòmic i polític de l’Àfrica subsahariana. 

Incidència dels conflictes més recents. A càrrec de Dr. Mbuyi Kabunda, 
professor congolès a la Universitat Complutense i a Suïssa 

19:30 h Actors institucionals, multinacionals, ONG’s, església, etc., 
responsabilitats, polítiques migratòries i respecte dels Drets Humans. A 
càrrec del Dr. Christian Sina Diatta, ministre‐conseller de Presidència a 
Senegal i doctor en Física Nuclear 

Dimarts 13 de març 
Aula 14 Edifici Sa Riera 

17 h Les migracions a l’Àfrica contemporània. A càrrec del Dr. Sebastià Serra 
Busquets, professor d’Història contemporània de la UIB i director del Centre 
d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC). 

19:30 h Taula Rodona sobre els sectors socials afectats. Hi intervenen: Marguerite 
Bukuru, exministra de Drets Humans i promoció de la dona, exmagistrada i 
jurista en el Centre de Drets Humans de l’ONU a Burundi; Sr. Shabani 
Mambo, exbatle de Kigoma‐Ujiji (Tanzània); Dra. Irene Claro Quintáns, 
especialista en Dret Internacional Públic i coordinadora de l’equip de 
refugiats d’Amnistia Internacional a Espanya; Sra. Maria Magdalena Obrador 
Sastre, coordinadora de sensibilització de VSF i Sra. Mónica Tamayo Golay, 
delegada d’ACPP a Balears 

Dimecres 14 de març 
Aula 14 Edifici Sa Riera 

17 h Taula Rodona: Experiències vitals contades per protagonistes. Hi 
intervenen: Hble. Sr. Laurent Kavakure, màster en prevenció de conflictes, 
ambaixador de Burundi a Brussel·les i antic refugiat a Tanzània; Sr. John 
Shabani, refugiat de la RD del Congo i líder ecologista i Hble. Sra. Martha 
Bashomberwa, diputada a la RD del Congo 

19:30 h Gestió dels conflictes actuals, processos democratitzadors i bon govern a 
l’Àfrica subsahariana. A càrrec de Marguerite Bukuru, exministra de Drets 
Humans i promoció de la dona, exmagistrada i jurista en el Centre de Drets 
Humans de l’ONU a Burundi 

Dijous 15 de març 
Aula 14 de l’edifici Sa Riera 

17 h Taula Rodona: Perspectives sobre els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·leni a l’Àfrica subsahariana. El  paper de les ONG’s (nord i sud) i de la 
societat civil. Intervenen: Sr. Benjamin  Muderhwa, exrefugiat de la RD del 
Congo; Sr. Esron Niyungeko, coordinador de l’ONG, soci local de VSF a 
Burundi; Sr. Jaume Obrador Soler, president de VSF i Sra. Elisa Martín 
Peré, presidenta del Col·lectiu d’Educació en Drets Humans i de Prevenció 
Activa de Conflictes. 

19:30 h Taula Rodona: Codesenvolupament i la participació dels immigrants com a 
agents de cooperació. Hi intervenen: Dr. Christian Sina Diatta, científic i 
ministre‐conseller de Presidència a Senegal, un representant de la 
Conselleria d’Immigració i Cooperació, la Sra. Maribel Alcázar Franco,
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vicepresidenta de VSF i la Sra. Mónica Tamayo Golay, delegada d’ACPP a 
Balears. 

Divendres 16 de març 
Aula 14 de l’edifici Sa Riera 

17 h Treball en grup sobre els temes tractats en el curs present: conseqüències 
dels moviments de població; reptes de la cooperació internacional, etc. 

19:30 h Posada en comú de conclusions i de les recomanacions 
20:30 h Acte de cloenda 

El curs comptà amb 88 matriculats de diferents estudis, els quals tingueren 

l’oportunitat de tenir un certificat de 2 crèdits de lliure configuració o bé de 

20 hores de formació de professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura, tot 

i que els assistents superaren el centenar. Més informació 

2.6 Taula rodona: Els reptes de l’Àfrica subsahariana i els 

objectius de desenvolupament del mil·lenni 

Amb motiu del curs L’Àfrica subsahariana es mou, el CEDOC i Veïns sense 

Fronteres varen traslladar al campus universitari part dels ponents per tractar 

el tema dels objectius de desenvolupament del mil·lenni a l’Àfrica 

subsahariana. A la taula rodona hi participaren la Sra. Marguerite Bukuru, 

exministra de Drets Humans i Promoció de la Dona a Burundi i magistrada 

encarregada del programa de justícia del Centre de Drets de la Persona 

Humana de les Nacions Unides a Burundi; la Sra. Perpétue Nshimirimana, 

periodista, exambaixadora de Burundi a les Nacions Unides, immigrada a 

Suïssa i premi suís Dona Immigrada, Dona Compromesa; el Sr. Bonaventure 

Gashikanyi, exconseller del Ministre de l’Interior i de Presidència de Burundi i 

president del soci local de Veïns sense Fronteres a Burundi; i el Sr. John 

Shabani, refugiat congolès a Tanzània i Burundi, fundador de diverses 

organitzacions ecologistes en diferents països dels Grans Llacs africans, 

coordinador adjunt del soci local de Veïns sense Fronteres.

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/formacio/cursos/


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2007 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 
Universitat de les Illes Balears – “SA NOSTRA”, Caixa de Balears 

12 

La traducció i moderació de la taula rodona anà a càrrec de Jaume Obrador 

Soler. Es va dur a terme a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull el dijous 15 

de març a les 12 hores. Hi assistiren una trentena de persones. 

2.7 II Jornades d’Estudis Històrics Locals d’Andratx 

L’Ajuntament d’Andratx va dur a terme els dies 23 i 24 de març de 2007 les II 

Jornades d’Estudis Locals d’Andratx com a resposta a la necessitat de 

descobrir, recordar, conservar i fomentar el coneixement de la identitat, la 

nostra història i la realitat sociocultural i econòmica del municipi andritxol. 

El CEDOC fou l’encarregat de gestionar i donar suport tècnic i acadèmic a 

l’organització de les II Jornades d’Estudis Històrics Locals d’Andratx. Els 

inscrits a les Jornades foren 42 persones, tot i que els assistents superaren la 

seixantena. 

2.8 Homenatge a Pere d’Alcàntara Peña 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) i l’Institut 

d’Estudis Baleàrics, amb la col·laboració de la Fundació Sa Nostra, 

organitzaren un homenatge a la figura de Pere d’Alcàntara Peña. Aquest 

homenatge, en el qual participaren historiadors, filòlegs i pedagogs, es 

realitzarà els dilluns 12 i 26 de març i 2 d’abril al Centre de Cultura Sa Nostra. 

A més a més, es va aprofitar aquest homenatge per fer una presentació del 

Pla general parcel·lari estadístic de Capdepera elaborat per Pere d’Alcàntara 

Peña (1859), a càrrec d’Eduard del Valle i Jordi Picó, responsables de 

digitalització i web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 

Al cicle, que concedia un crèdit de lliure configuració per al assistents, hi 

hagué 50 persones inscrites, encara que els assistents rondaren el superaren 

amb escreix les 150 persones. 

A continuació en trobareu el programa.
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Dilluns 12 de març de 2007 a les 19 hores 

‐ Presentació a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, director del CEDOC, 

i del Dr. Gabriel Janer Manila, president de l’IEB. 

‐ Biografia de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de la Dra. Margalida Bernat i 

Roca. 

‐ El mallorquinisme cívic de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de la Dra. 

Isabel Peñarrubia Marquès. 

‐ El teatre de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de Dr. Gabriel Janer Manila, 

professor d’Antropologia de l’Educació de la UIB. 

Dilluns 26 de març de 2007 a les 19 hores 

‐ La producció teatral en el segle XIX, a càrrec del Dr. Joan Mas i Vives, 

professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística de la UIB. 

‐ Noves recerques sobre la figura de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec del Sr. 

Miquel Albero Maestre, doctorant. 

‐ Les visions de Pere d’Alcàntara Peña a començament del segle XX, a càrrec 

del Dr. Damià Pons i Pons, professor del Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB. 

‐ Pere d’Alcàntara Peña, mestre d’obres. A càrrec de la Dra. Catalina 

Cantarellas Camps, professora d’Història de l’Art de la UIB. 

Dilluns 2 d’abril de 2007 a les 19 hores 

‐ La Guia de Balears de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de la Dra. 

Margalida Pujals Mas. 

‐ El moviment associatiu a finals del segle XIX: el cas d’Unió Obrera Balear, 

a càrrec del Sr. Andreu Beltran Salas. 

‐ L’anàlisi de la societat mallorquina de la segona meitat del segle XIX a 

través de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, 

professor d’Història Contemporània de la UIB. 

‐ Recital poètic de les obres de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec del 

rapsode Miquel Mestre. 

2.9 Mostra de publicacions juvenils. 

El CEDOC durant els darrers anys ha realitzat, amb una gran acollida, 

diferents mostres de publicacions de llibres i de revistes, enquadrades en 

fragments temàtics. Seguint en aquesta línia, el CEDOC, com cada mes
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d’abril, ha organitzat una mostra de 

publicacions juvenils de les Illes Balears. 

Aquesta mostra va estar exposada als 

halls dels edificis Ramon Llull i Guillem 

Cifre de Colonya els dies 17 i 18 d’abril. 

El 19 d’abril la mostra es traslladà al 

Centre Universitari Alberta Giménez. 

L’activitat comptà amb el suport del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i 

la Política al Món Contemporani de la Universitat de les Illes Balears, i amb la 

col·laboració de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB. 

2.10 Participació a la VI Fira de la Ciència 

Tal com s’ha fet els darrers quatre anys, el Centre d’Estudis i Documentació 

Contemporània ha participat en la VI Fira de la Ciència, que organitza la 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, a 

través de Fires i Congressos de Balears i amb la col·laboració de la Universitat 

de les Illes Balears. Enguany la Fira ha estat dedicada a les ciències de la 

salut, i s’ha fet els dies 8, 9 i 10 de març de 2007 al recinte de POIMA de Maó i 

els dies 29, 30 i 31 de març de 2007 al recinte d’IFEBAL a Palma. 

El CEDOC hi ha estat present ensenyant, als estudiants i al públic en general, 

les tasques de documentació i digitalització que es desenvolupen diàriament. 

Entre les activitats que hem desenvolupat hi havia un taller d’elaboració de 

diaris, els Cedocnews, que automàticament eren pujats a una pàgina web 

habilitada per a la Fira i elaborada pels becaris del CEDOC. Alguns dels 

Cedocnews es troben disponibles a la pàgina web del CEDOC, a la secció de la 

Fira de la Ciència. 

Participaren a la Fira els becaris del CEDOC: Rebecca Alemany Garré, Rafel 

Puigserver Pou i Antoni Vives Reus. Per a Menorca vàrem comptar amb la

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/activitats/firaciencia2007.htm
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col·laboració del senyor Miquel Pou Vila, que ja havia participat a la Fira de la 

Ciència de 2006 a Eivissa. 

2.11 I Olimpíada d’Història 

Aquest curs s'ha celebrat per primera vegada l’Olimpíada d’Història a les Illes 

Balears, així com, des de fa algun temps, fan altres estudis. 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 20 d'abril de 2007 a cadascuna de les tres illes. Atès 

el currículum de l’actual batxillerat, l’Olimpíada s’adreçava als alumnes de 

segon curs, els alumnes que cursen enguany Història d’Espanya i que, tot i que 

no tots, han cursat en altres cursos Història Contemporània i, com a optativa, 

Història i Cultura de les Illes Balears. El nombre total d’inscrits en la I 

Olimpíada d’Història eren 80 alumnes de 17 centres de les Illes Balears: 64 

alumnes de 14 centres de Mallorca, 6 alumnes de dos centres de Menorca i 10 

alumnes de dos centres d'Eivissa. 

El patrocini de l’Olimpíada correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura del 

Govern de les Illes Balears amb la col·laboració del Consell de Mallorca, Sa 

Nostra, la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB i el CEDOC (Centre d’Estudis 

i Documentació Contemporània). Els coordinadors foren el doctor Sebastià 

Serra, catedràtic d’Història Contemporània i director del CEDOC, i el doctor 

Miquel Deyà. Ambdós coordinadors han estat professors d’ensenyament 

secundari. 

Foren guanyadors de la I Olimpíada d’Història 

§ Leonid Yakon, de l'IES Ramon Llull de Palma, 

§ Arantxa Moreno Juaneda, del Col·legi Sant Gaietà de Palma, 

§ Bartomeu Montserrat Sánchez, de l'IES Felanitx. 

Més informació

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/activitats/olimpiada07.html
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2.12 Curs dins el marc de la Universitat d’Estiu 2007. Els Estats 

Units d’Amèrica: Història i temps present. 

Com cada any el Centre d’Estudis i Documentació 

Contemporània (UIB – “SA NOSTRA”) ha organitza un curs 

en el marc de la Universitat d’Estiu. Enguany, i davant 

l’èxit obtingut els anys anteriors amb el cursos sobre 

Àfrica i Àsia, el CEDOC ha preparat el curs de trenta hores 

de durada Els Estats Units d’Amèrica: història i temps 

present, que ha tengut lloc del 9 al 13 de juliol a l’edifici 

Sa Riera. 

El curs, organitzat conjuntament amb el Servei d’Activitats Culturals de la 

Universitat de les Illes Balears i el suport de la Fundació “SA NOSTRA”, també 

ha comptat amb la col·laboració de la Secció de Cultura i Premsa del 

Consolat dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona, que ens ha facilitat el 

contacte dels tres professors nord‐americans.així com també n’ha assumit les 

despeses de docència, allotjament i desplaçament dels dos professors 

universitaris, el senyors Charles Lipson i Gary Weaver. 

Per tal de fer comprensible totes les conferències al públic assistent, i gràcies 

als contactes facilitats pel Servei Lingüístic de la UIB, la traducció consecutiva 

de les conferències en anglès anà a càrrec de la senyora Meryl Wyn. 

Aquest curs, com qualsevol altra activitat organitzada pel CEDOC, ha estat 

oberta a la participació de tothom. S’hi varen matricular 100 persones tot i 

que cal dir que l’assistència i l’interès fou superior. 

A més a més, la presència de professors nord‐americans no passà 

desapercebudes i els mitjans de comunicació locals es feren ressò d’aquesta 

presència amb sendes entrevistes en premsa escrita. Vegeu l’apendix 

documental.
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Objectius i continguts 

Com a objectiu principal el curs ha analitzat la situació dels Estats Units en 

l’època contemporània fent un èmfasi especial en el temps present. Per la 

seva importància internacional, resultava òbvia la necessitat de reflexionar 

sobre el passat i el present dels EUA. Ampliarem d'aquesta manera 

monogràfica els estudis nord‐americans a la nostra Universitat. 

Cal tenir en compte que els Estats Units d’Amèrica és una federació de 

cinquanta Estats fundada el 4 de juliol de 1776. El sistema polític nord‐ 

americà, establert a la seva constitució, és un dels més avançats del món. 

Amb el pas del temps, els EUA es convertirà en una potència mundial pel que 

fa a l’economia, gràcies als recursos naturals i a la forta immigració atreta 

per la recerca del «somni americà». En l’esfera internacional, els EUA fan un 

paper rellevant pel seu poder militar. La literatura, la música i el cinema de 

Hollywood han contribuït a difondre els valors i la cultura de la societat nord‐ 

americana. 

En aquest curs es tractaran temes referits a diverses disciplines científiques: 

HISTÒRIA. L’estudi del passat del nord‐americà va tenir una important 

presència en aquest curs. Així el Dr. Miquel Deyà Bauzà, professor d’Història 

moderna de la UIB parlà sobre Les tretze colònies dels EUA: del Self‐ 

Government a la Constitució, mentre que La destrucció dels pobles indis als 

Estats Units, anà a càrrec de del Dr. Antoni Marimon Riutort, professor 

d’Història contemporània de la UIB. 

POLÍTICA EXTERIOR NORD‐AMERICANA. Aquest tema de vital importància i que 

afecta a les polítiques internacionals de tots els països del món ocupà una 

part important del nostre curs. Així el Dr. Charles Lipson, professor de 

Ciències Polítiques de la Universitat de Chicago, ens parlà dels EUA i el món: 

política exterior nord‐americana contemporània, mentre que el senyor John 

Law, portaveu i agregat de premsa de l’Ambaixada dels Estats Units a Madrid,
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tractà el tema de la diplomàcia pública als EUA. La visió europea a tota 

aquesta qüestió anirà a càrrec del Dr. Antoni Segura Mas, catedràtic d’Història 

Contemporània de la Universitat de Barcelona i codirector del Centre 

d’Estudis Històrics Internacionals, que impartí dues conferències sobre La 

política dels EUA vista des d’Europa. 

DRET. El professor de Dret Constitucional de la UIB, el Dr. Antoni Bennàssar 

Moyà va establir una comparació entre els models jurídics, polítics i socials 

dels EUA i la Unió Europea. 

ART. La doctora Francisca Lladó Pol, professora d’Història de l’art de la UIB, 

fou l’encarregada d’introduir‐nos dins l’àmbit de l’art nord‐americà amb dues 

conferències ben interessants: L'art nord‐americà després de la II Guerra 

Mundial: l'internacionalisme i el canvi de mercat i Pop‐art, art de consum o 

art típicament americà? 

CINEMA. Si existeix algun element que sens dubte més identifica els nord‐ 

americans és el cinema. En aquest sentit, i durant el curs, el Sr. Xavier 

Jiménez González parlà sobre El cinema nord‐americà en la dècada dels 

setanta. De la crisi del sistema d’estudis a l’arribada del postmodernisme. 

D’altra banda, es projectà i comentà el film La última película (1971), del 

director Peter Bogdanovich. A més a més, el periodista Matías Vallés impartí 

una entretenguda conferència amb el tema Hollywood, l’espectacle com a 

política 

SOCIETAT I CULTURA. La societat i cultura nord‐americana són les que en 

molts casos, marquen les tendències de tot el món. En aquest sentit, el Dr. 

Gary Weaver, professor de Comunicació Internacional de l’American 

University, realitzà dues conferències amb el títol El panorama cultural als 

EUA: societat i valors i Cultura, comunicació i conflictes; el senyor John Law 

també repetí com a conferenciant amb una original conferència que du per 

títol El beisbol com a factor integrador de la comunitat immigrant nord‐ 

americana. Els moviments culturals als Estats Units és el tema sobre el qual
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tractà el Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic d’Història contemporània de la 

UIB. 

El curs es completà amb una Taula de debat La percepció de les Illes Balears 

que tenen els estudiants universitaris nord‐americans, a càrrec d'estudiants 

del Council on International Educational Exchange –CIEE– i moderada pel Dr. 

Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’història contemporània de la UIB i 

director del CEDOC. 

2.13 Curs Universitat i Societat. Coneixement i Difusió de les 

Institucions i entitats ciutadanes. 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània i el Grup d’Estudi de la 

Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB han organitzat 

el curs Universitat i Societat: Difusió i coneixement de les institucions i 

entitats ciutadanes, en el marc de les Ajudes per dur a terme actuacions que 

tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de 

les Illes Balears de la Direcció General d'Universitat de la Conselleria 

d'Educació i Cultura, la qual ens va concedir a un ajut de 2.000 euros. 

Els objectius eren organitzar un curs, mitjançant sessions teòriques i 

pràctiques, que acostés la realitat de les institucions i entitats ciutadanes a la 

vida universitària, fent un especial èmfasi en aquelles que tenen una 

rellevància especial dins el panorama polític i social de la nostra societat. A 

continuació trobareu el programa 

Dilluns 15 d'octubre. 

LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS A LES ILLES BALEARS 

Dimarts 16 d'octubre 

ELS CONSELLS INSULARS I ELS AJUNTAMENTS 

Dilluns 22 d'octubre 

LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS: BALANÇ HISTÒRIC I PERSPECTIVES DE FUTUR. 

Dimarts 23 d'octubre 

LES ORGANITZACIONS PATRONALS I SINDICALS A LES ILLES BALEARS.
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Dijous 25 d'octubre 

LES ENTITATS EN DEFENSA DE LA CULTURA I LA NATURA. 

Dilluns 29 d'octubre 

LES ENTITATS EN DEFENSA DEL PATRIMONI CULTURAL, HISTÒRIC I ARTÍSTIC 

Dimarts 30 d'octubre 

LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS 

Els ponents i representants de les entitats ciutadanes exposaren la història, el 

funcionament intern, les funcions, la transcendència i la realitat present de 

cada una de les institucions i entitats ciutadanes que s’han tractat en el curs. 

Entre el professorat encarregat de les ponències destaquen la Magnífica 

Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas i Ametller, així 

com la resta de professors de la UIB: els Drs. Miquel Duran Pastor i Sebastià 

Serra Busquets, catedràtics d'Història contemporània;  el Dr. Antoni Marimon 

Riutort, professor d'Història contemporània; el Dr. Manel Santana Morro, 

professor d'Història de l'Educació i Dr. Bartomeu Colom Pastor, professor de 

Dret administratiu. 

Entre els convidats com a representants de les entitats ciutadanes comptarem 

amb la participació del Dr. Macià Blázquez, professor de Geografia i president 

del Grup d'Ornitologia Balear i la Dra. Maria Barceló Crespí, professora 

d'Història Medieval a la UIB i presidenta de la Societat Arqueològica Lul•liana. 

La resta de representants d’entitats foren Ma. Magdalena Obrador de Veïns 

Sense Fronteres;  Miguel Reyero, president autònomic de Metges del Món, Sr. 

Joan Huguet Amengual, sindicalista; Sr. Bartomeu Martí, vicepresident de 

l'Obra Cultural Balear; Sr. Pere Ollers Vives, president de l'Associació per a la 

Recuperació dels Centres Antics –ARCA. 

També cal destacar la intervenció dels funcionaris del Parlament de les Illes 

Balears: Jaume Munar i Arrom, cap de divulgació; Lluís Isern Estela,  Lletrat 

Major i Francisca Sancho Lladó, cap de premsa; així com també del sr. Matias 

Baron Juan, cap de gabinet de presidència. 

Aquest curs que ha tengut una durada de 20 hores s’ha dut a terme entre el 

15 i el 30 d’octubre de 2007 a l’aula de Graus de l’edifici Ramon Llull,
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excepte la darrera sessió que es va desenvolupar a la seu del Parlament de les 

Illes Balears. 

El curs que era gratuït com qualsevol altra activitat organitzada pel CEDOC, 

ha estat obert a la participació de tothom. Tanmateix per a l’obtenció dels 

certificats d’aprofitament era necessària una inscripció que ha arribat fins a 

40 alumnes inscrits procedents de diferents carreres: Història, Filologies, 

Infermeria, Pedagogia, Dret, etc. L'organització del curs està molt satisfeta 

del nivell de participació dels assistents amb els diferents ponents del curs. 

2.14 Conferències organitzades pel CEDOC durant el 2007 

1. Homenatge al director de cinema Gillo Pontecorvo. 

En memòria del director de cinema Gillo Pontecorvo (1919‐2006), el Centre 

d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) i la Fundació “SA NOSTRA” 

organitzaren un cicle que comptà amb la projecció dels films "La Batalla de 

Argel" el 15 de gener i "Kapó" el 29 de gener, en el Centre de Cultura “SA 

NOSTRA” al carrer Concepció, núm. 12. 

Prèviament a les projeccions, s’impartí una conferència sobre l'obra del 

director italià, a càrrec de Sebastià Serra, director del CEDOC i professor 

d’Història Contemporània de la UIB. 

2. Palestina: un genocidi silenciat? 

El CEDOC, amb la col·laboració del Departament de Ciències Històriques i 

Teoria de les Arts, va dur a terme la conferència Palestina: un genocidi 

silenciat? a càrrec de Laura Camargo Fernández, professora de Filologia 

Hispànica de la UIB i cooperant a Palestina. Es va dur a terme a l’aula 20 de 

l’edifici Ramon Llull el dimecres 24 de gener a les 12.30 hores.
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3. Els emigrants mallorquins a l’Uruguai (conferència) i col·loqui sobre 

l’Uruguai en el temps present 

La Fundació Càtedra Iberoamericana i el CEDOC organitzaren una conferència 

sobre els emigrants mallorquins a l’Uruguai i un col·loqui sobre l’Uruguai en 

el temps present, a càrrec de Joan Estrades, emigrant mallorquí i professor a 

l’Uruguai. Aquesta activitat tingué lloc el dijous 25 de gener a les 12 hores. 

4. Presentació del Llibre Aturar la guerra. Les gestions secretes de 

Lluís Companys davant del govern britànic de Gregori Mir i Mayol. 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) organitzaren la 

presentació del llibre Aturar la guerra. Les gestions secretes de Lluís 

Companys davant del govern britànic. El llibre que ha escrit l'advocat i 

investigador, Gregori Mir aporta un gruix d'informació cabdal i nombrosos 

documents procedents del Foreign Office. Aquest acte s’havia ajornat a causa 

de la greu malaltia de l’autor. Finalment, la presentació es dugué a terme el 

dilluns 12 de febrer en el Centre de Cultura “SA NOSTRA” A les 20 hores. 

La presentació del llibre comptà amb la intervenció Rosario Huesa Vinaixa, 

catedràtica de Dret Internacional Públic de la UIB; Miquel Duran Pastor, 

catedràtic d'Història Contemporània de la UIB i Sebastià Serra Busquets 

catedràtic d'Història Contemporània de la UIB i director del CEDOC. 

L’obra relata els fets del març de 1938, quan les tropes franquistes estaven a 

punt d'entrar a Catalunya, el president Lluís Companys va decidir moure les 

peces al seu abast en vista a una possible mediació internacional per aturar la 

Guerra Civil Espanyola. Un dels seus homes de confiança, Josep M. Batista i 

Roca, va viatjar a Londres amb la complexa missió secreta de convèncer el 

govern anglès perquè liderés una mediació per aturar la guerra. Els contactes 

i les gestions desenvolupades a la Gran Bretanya per Batista i Roca i després 

pel conseller de Justícia Pere Bosch i Gimpera han estat pràcticament 

desconegudes fins ara. Els assistents superaren amb escreix el centenar de 

persones.
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5. Taula rodona. El Marroc contemporani 

El CEDOC va dur a terme el passat 21 de març de 2007 una taula rodona amb: 

Ait Taib/Nihal, Ammour/Ikram, El Absi/Otman, El Morabet/Said, 

Issam/Mahfod, Raissouni/Malik, Rami/Khalid, El Farjani/Nawal, 

Msabri/Ghizlane, graduats a la regió de Tetuan‐Tànger i alumnes del màster 

professional de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, en el marc del 

projecte europeu Tempus. En la taula rodona cada un dels estudiants 

presentaven als assistents una característica del Marroc. L’activitat, que 

comptà amb la col·laboració del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la 

Política al Món Contemporani de la UIB, es va dur a terme el 21 de març a 

l’aula 15 de l’edifici Ramon Llull. 

6. Abd‐el‐Krim i la seva època 

El Departament de Ciències Històriques i el CEDOC organitzaren una 

conferència amb el títol Abd‐el‐Krim i la seva època, a càrrec de Mohamed 

Tahiri Jouri, secretari general de l’Associació Abd‐el‐Krim. La conferència 

tingué lloc el 28 de març de 2007 a l’aula 12 de l’edifici Ramon Llull 

7. La diplomàcia pública dels Estats Units i Les eleccions als EUA. 

El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània, CEDOC (Sa Nostra‐UIB), 

organitzà dues conferències a càrrec del senyor John Charles Law, agregat de 

premsa de l'Ambaixada dels EUA. Col·laboraren en l'organització de l'acte la 

Secció de Cultura i Premsa del Consolat General dels Estats Units a Barcelona i 

el Grup d'Estudis de la Societat i la Cultura al Món Contemporani de la 

Universitat de les Illes Balears. Aquestes dues conferències varen tenir lloc el 

25 d’abril de 2007. 

La primera conferència, La diplomàcia pública als Estats Units, es va dur a 

terme a la sala d’actes del Centre Universitari Alberta Giménez a les 16 hores, 

adreçada als estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual. La
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presentació fou a càrrec del doctor Sebastià Serra, professor de Periodisme i 

Comunicació Audiovisual del CESAG i d'Història Contemporània de la UIB i 

director del CEDOC. 

El senyor Law, agregat de premsa de l'Ambaixada dels EUA, impartí la 

conferència La campanya electoral als Estats Units a l’Aula de Graus de 

l’edifici Ramon Llull. La presentació anà a càrrec del doctor Antoni Marimon, 

professor d'Història Contemporània de la UIB. 

8. Presentació del llibre L’estat del món 2007 i conferència sobre la 

problemàtica urbana al món del segle XXI 

El CEDOC i la Fundació Sa Nostra vàrem dur a terme el passat 16 de maig la 

presentació del llibre L’estat del món 2007, informe anual del Worldwatch 

Institute, que publica el Centre Unesco de Catalunya, amb el patrocini de Sa 

Nostra, l’Obra Social del Banc Sabadell i la Generalitat de Catalunya. Val a dir 

que l’edició catalana de l’informe és l’única que es presenta simultàniament 

amb l’edició original en anglès. 

Amb aquest motiu, el CEDOC va convidar el Dr. Agustí Colomines, director del 

Centre Unesco de Barcelona, encarregat de l’edició catalana, perquè dissertàs 

sobre la problemàtica urbana mundial al segle XXI. Aquestes conferències 

varen tenir lloc a les 16 hores a la sala d’actes del Centre Universitari Alberta 

Giménez i a les 19 hores a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull. 

2.15 Elaboració de dossiers especialitzats 

Enguany s’han elaborat diferents dossiers de premsa i bibliogràfics especials: 

  Ramon Barnils, periodista. 

  Emigrants mallorquins a França 

  Resultats electorals de les Eleccions Autonòmiques i Municipals 2007 

  Llei de Memòria Històrica 

  Operació Voramar
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  Josep Guinovart. 

2.16 Elaboració del Catàleg de Produccions audiovisuals de les 

Balears 

El CEDOC ha dut a terme durant l’any 2007 una important actualització del 

Catàleg de produccions audiovisuals realitzades a les diferents Illes entre els 

anys 2000 i 2007. Aquesta tasca ha estat realitzada per la senyora Maria Neus 

Comas Frau, alumna col·laboradora del CEDOC durant el curs 2006‐2007. 

2.17 Elaboració del Catàleg del Dipòsit Legal de Publicacions en 

Ciències Socials a les Balears. 

El CEDOC ha continuat amb l’elaboració de la llista de publicacions que s’han 

editat a les Illes Balears, segons consten a les bases de dades del Dipòsits 

Legals dels Consells insulars de cada illa entre els anys 1999 i 2000. Aquesta 

tasca l’ha desenvolupada l’alumna col·laboradora del CEDOC durant el curs 

2006‐2007, Catalina Maria Martorell Fullana.
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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 des de dues maneres diferents: 

a) introduint directament l’adreça: http://cedoc.uib.es 

b) o bé dins el portal d’Internet del Servei de Biblioteca i Documentació de 

la UIB: http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/ 

3.1 Renovació i actualització de la pàgina web del CEDOC. 

Des de setembre de 2007, el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

va dur a terme una renovació de la pàgina web del CEDOC per tal d’adaptar‐la 

a la nova imatge de la Universitat de les Illes Balears. 

Els motius que expliquen el canvi és una redistribució dels servidors de la UIB, 

a més del fet que, en compliment del que disposa la Llei de Serveis de la 

Societat de la Informació (LSSI) establerta per a les administracions públiques, 

estam obligats a adaptar la web perquè compleixi les directrius 

d'accessibilitat fins a un nivell de doble A (AA), definides en l'especificació de 

Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG) per la Iniciativa 

d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) 

La web presenta un apartat comú a totes els webs de la UIB, que es refereix a 

la informació bàsica i després un menú dedicat a les nostres activitats, i que 

per facilitar els continguts s’ha mantingut en la mesura del possible la 

mateixa estructura de la informació de l’anterior web: 

§ Catàleg d'articles d'opinió: accés als articles d’opinió catalogats i 

digitalitzats en format PDF 

§ Base de Dades d'Activitats Culturals: accés a la informació cultural 

repartida amb diferents temàtiques: activitats benèfiques, activitats 

esportives, animació infantil, ballada popular, ballet, cinema,

http://cedoc.uib.es/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/complementaris/cedoc/
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conferència, cultura, cursos, dansa, desfilada de moda, exposició, festa 

popular/patronal, fires i congressos, homenatge, literatura, música, 

òpera, poesia, presentació noves entitats, teatre, visita, 

xerrada/col·loqui/Taula rodona. 

§ Arxius digitals: en aquesta secció hi podem trobar els arxius digitals de 

l’Arxiu Antoni Pons, Arxiu Vicent Ribas Arxiu històric de la Cambra de 

Comerç i a la vegada hem incorporat una nova secció Arxiu de 

Documentació Política. 

§ Documentació: aquesta secció es nova i aglutina les anteriors seccions 

de : 

o Inventaris i catàlegs: es pot veure els arxius que el CEDOC ha 

inventariat i catalogat alguns dels quals hi ha el catàleg en 

format PDF. Destaquen Arxiu del GOB, Arxiu de “El Nido” i Arxiu 

Antoni Jiménez, el Catàleg de Producció audiovisual de les Illes 

Balears i el Dipòsit legal de publicacions de Ciències Socials i 

Història 2003. 

o Documents del Temps Present: en aquests moments es poden 

trobar el Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a 

Europa, la Constitució Espanyola, tots els Estatuts d’Autonomia 

en vigor, i de les propostes de modificació d’Estatuts. 

o Diaris i Butlletins: accés als diaris i butlletins oficials de les 

Comunitats Autònomes, l’Estat espanyol i la Unió Europea 

o Documents i declaracions 

o Selecció de discursos 

o Recull dels dossiers de premsa 

§ Publicacions: Publicacions en paper que ha realitzat el CEDOC però 

també publicacions electròniques de llibres digitals en format PDF. 

§ Cronologies: nou apartat amb les cronologies elaborades pels becaris 

del CEDOC 

§ Activitats del CEDOC: aquesta secció oberta el passat any podem 

trobar‐hi les activitats a les quals ha participat i/o organitzat el CEDOC 

com per exemple l’assistència a la VI Fira de la Ciència o la Mostra de 

Publicacions juvenils
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§ Formació: que aglutina les diferents seccions: 

o Conferències: xerrades celebrades en les que hi ha col·laborat el 

CEDOC en la seva organització. 

o Congresos 

o Cursos: diferenciant els que s’han organitzat amb els que s’estan 

preparant s’anuncien. 

A continuació, us presentam d’una manera gràfica, els canvis a la pàgina web 

del CEDOC: 

Imatge de la pàgina web antiga 

Imatge de la nova web del CEDOC (setembre de 2007)
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3.2 Visites a la pàgina web del CEDOC 

Pel que fa a les estadístiques del nostre web, cal dir que fins al 31 de 

desembre de 2007, el portal del Centre d’Estudis i Documentació 

Contemporània va rebre un total de 4.838 visites, la qual cosa suposa un 

increment 1500 visites respecte de l’any anterior, amb una mitjana de 50 

visites diàries. El dia en què es varen produir un major nombre de visites fou 

el 21 d’octubre de 2007, ja que es feren un total de 121 visualitzacions. En 

termes generals, cal assenyalar que la web del CEDOC ha rebut durant el 2007 

una mitjana superior a les 200 visites setmanals, tot i que en algunes 

ocasions, s’han aconseguit les 330 visites. 

Si tenim en compte el país de procedència dels internautes que visiten el 

nostre portal cal destacar, segons indica el comptador StatCounter.com, que 

el 97 % de visitants es trobaven ubicats en el moment de fer la consulta dins 

el territori de l’Estat espanyol, la majoria de les quals es realitzen des de les 

Illes Balears, però també de Catalunya i el País Basc. Tot i això, sabem que 

hem rebut visites des de França i de Mèxic. 

4. DONACIONS D’ARXIUS AL CEDOC. 

Durant el 2006, 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 bolcada en xarxa. 

En aquest sentit, la senyora Catalina Jiménez Salvà ha fet donació en els 

mesos de juliol i desembre d’un conjunt d’obres literàries i històriques, 

documents oficials, guies turístiques, etc. Aquests documents passaran a 

formar de l’Arxiu d’Antoni Jiménez, i que estan en procés de catalogació. 

D’altra banda, l’Associació Aula Cultural és una entitat sense ànim de lucre, 

d’iniciativa social, que treballa per dur a terme un projecte d’educació de 

persones adultes que intenta, com a principi, l’aplicació del procés
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d’ensenyament ‐ aprenentatge, mitjançant diferents espais educatius. En 

aquest sentit, l’entitat ha cedit en dipòsit part del seu arxiu bibliogràfic i 

documental per a que sigui catalogat pel CEDOC i estigui en breu a disposició 

del públic. 

Finalment, el senyor Joan Riera ha fet donació al CEDOC d’una col·lecció 

completa de la Revista Quincenal Ilustrada Ibérica. 

5. EL CEDOC I LA RECERCA 

La direcció del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània, juntament 

amb els becaris, ha fet una important tasca de recerca. En aquest sentit, el 

CEDOC ha presentat una oferta de col·laboració a tots els grups de recerca de 

la UIB i d’aquesta oferta s’ha donat una forta col·laboració amb el Grup 

d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la 

Universitat de les Illes Balears, i més concretament en el seu projecte de 

recerca del  «Diccionario de Partidos Políticos, Organizaciones Patronales y 

Sindicales en las Islas Balears en el siglo XX»  del Ministerio de Educación y 

Ciencia, amb número de referència BHA2002‐03177. 

6. EL CEDOC FORMADOR 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània també ha desenvolupat un 

tasca de formació en distints nivells. Així, cal esmentar que els becaris del 

CEDOC han anat formant‐se però, a la vegada, també s’han encarregat de la 

formació dels alumnes col·laboradors de la UIB amb què ha comptat el CEDOC 

durant l’any 2007. 

A banda d’això, i a més dels cursos impartits i coordinats des del CEDOC, el 

nostre servei ha comptat amb dues alumnes en pràctiques (Maria Antònia 

Arabí Ramon i Bartomeva Oliver Rubert), fruit d’un conveni entre el CEDOC i 

l’empresa SAP Formación, SL. Aquestes alumnes en pràctiques participaren en
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el procés de digitalització i catalogació del Catàleg d’Articles d’Opinió, que ve 

elaborant el CEDOC des dels seus inicis.


