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MEMÒRIA 2007-2008 

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 2007-2008 els diferents 
becaris de col·laboració amb què ha comptat el CEDOC han estat: 

 
Sr. Rafel Puigserver Pou 

Sra. Mònica López Chicano 
Sr. Antoni Vives Reus 

Sr. Llorenç Carrió Crespí 
 
A més a més, durant el curs 2007-2008 s’ha comptat amb la col·laboració en 
les tasques de digitalització i d’abocar al web els articles d’opinió digitalitzats, 
de dos alumnes col·laboradors de tipus B, la senyora Elisabeth Ripoll Gil i 
l’estudiant del segon cicle d’Història Josep Tomàs Ramis Salamanca. 
 
DIGITALITZACIÓ D’ARTICLES D’OPINIÓ I ABOCAMENT D’AQ UESTS 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, com també de catalogar-
los i abocar els articles a la 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 



 3

(Portable Document Format), per després abocar-los a la xarxa amb la 
pertinent fitxa tècnica, procediment laboriós, ja que cada article s’ha d’abocar a 
la xarxa amb la respectiva fitxa tècnica i de manera individual. 
 
A finals de l’any 2007 es va concloure l’any 2003. En aquests moments tenim 
abocats a la xarxa articles fins a novembre de 2004. 
 
ELABORACIÓ DE LA BASE DE DADES D’ACTIVITATS CULTURA LS 
 
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, 
poesia, presentació de noves entitats, teatre, visita, xerrada / col·loqui / taula 
rodona. Actualment està actualitzada fins a juny de 2007. 
 
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. 
 
A banda d’això, s’ha acabat d’elaborar i s’ha penjat a la pàgina web del CEDOC 
una cronologia del segle XX en diferents etapes històriques. Aquesta eina és 
molt útil i permet fer cerques de diferents temes i moments històrics.  
 
UNIVERSITAT I SOCIETAT. DIFUSIÓ I CONEIXEMENT DE LE S 
INSTITUCIONS I ENTITATS CIUTADANES 
 
El Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de 
la UIB i el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània va organitzar 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. 
 
Els objectius de l’activitat eren organitzar un curs, mitjançant sessions teòriques 
i pràctiques, que acostàs 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.  
 
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. 
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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 la Sra. Maria 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, excepte la 
darrera sessió que es va desenvolupar a la seu del Parlament de les Illes 
Balears.  
 
El curs, que era gratuït, 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 estudis 
universitaris: Història, Filologies, Infermeria, Pedagogia, Dret, etc 
 
L'organització del curs restà molt satisfeta del nivell de participació dels 
assistents amb els diferents ponents del curs. 
 
A continuació proporcionam el programa del curs: 
 
Dilluns 15 d'octubre 
Les organitzacions no governamentals a les Illes Ba lears 
Sra. Rebecca Alemany Garré, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la 
Societat i la Política al món contemporani de la UIB. Un representant del Fons 
Mallorquí de Solidaritat, Càritas i Veïns Sense Fronteres. 
  
Dimarts 16 d'octubre 
Els consells insulars i els ajuntaments 
Dr. Antoni Marimon Riutort, professor d'Història contemporània de la UIB 
Dr. Bartomeu Colom Pastor, professor de Dret administratiu de la UIB.  
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Dijous 18 d'octubre -No hi ha sessió-.  
 
Dilluns 22 d'octubre 
La Universitat de les Illes Balears: balanç històri c i perspectives de futur 
Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic d'Història contemporània de la UIB 
Magnífica Rectora Montserrat Casas i Ametller.  
 
Dimarts 23 d'octubre 
Les organitzacions patronals i sindicals a les ille s balears 
Dr. Antoni Vives Reus, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la 
Política al món contemporani de la UIB  
Dr. Manel Santana Morro, professor d'Història de l'Educació a la UIB   
Sr. Joan Huguet Amengual, sindicalista  
 
Dijous 25 d'octubre 
Les entitats en defensa de la cultura i la natura 
Sr. Llorenç Carrió Crespí, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i 
la Política al món contemporani de la UIB 
 Dr. Macià Blázquez, professor de Geografia a la UIB i president del Grup 
d'Ornitologia Balear 
 Sr. Bartomeu Martí, vicepresident de l'Obra Cultural Balear.  
 
Dilluns 29 d'octubre 
Les entitats en defensa del patrimoni cultural, his tòric i artístic 
Sr. Rafel Puigserver Pou, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i 
la Política al món contemporani de la UIB 
Dra. Maria Barceló Crespí, professora d'Història Medieval a la UIB i presidenta 
de la Societat Arqueològica Lul·liana 
Sr. Pere Ollers Vives, president de l'Associació per a la Recuperació dels 
Centres Antics –ARCA–  
 
Dimarts 30 d'octubre 
Les institucions autonòmiques de les Illes Balears 
Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d'història contemporània de la UIB. 
 -La sessió es fa a la seu del Parlament de les Illes Balears- 
 
CURS DE CINEMA HISTÒRIC “EL TEMPS PRESENT EN IMATGE  IV” 
 
Els dimarts 22 i 29 d’abril i 6, 13 i 20 de maig de 2008 foren les dates escollides 
per organitzar la quarta edició del curs “El temps present en imatges”. 
L’activitat, que tingué lloc al Saló d’Actes de l’edifici Anselm Turmeda del 
campus universitari, comptà amb una cinquantena de matriculats. 
 
La direcció de l’activitat anà a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, 
professor d’Història contemporània i director del CEDOC i Sra. Elena Gili 
Sampol i el Sr. Xavier Jiménez González, membres del Grup d'Estudi de la 
Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB. 
 
La pròpia Universitat li concedí 1 crèdit de lliure configuració per a l’alumnat 
matriculat 
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El programa del curs fou el següent: 
 
Dimarts 22 d'abril 
Z. 1969. 1h. i 55 minuts. 
Dir. K. Costa-Gavras: dictadura dels Coronels a Grècia. 
 
Dimarts 29 d'abril  
El reportero. 1974. 2h. 
Dir. Micheangelo Antonioni: creació de dictadures a Sud-Amèrica.  
 
Dimarts 6 de maig  
El año que vivimos peligrosamente. 1982. 1h. 50 minuts.  
Dir. Peter Weir: el cop d'estat a Indonèsia de Suharto.  
 
Dimarts 13 de maig  
Grita libertad. 1987. 2h. i 30 minuts.  
Dir. Richard Attenborough: el conflicte de l'Apartheid. 
 
Dimarts 20 de maig  
Las flores de Harrison. 2000. 2h.  
Dir. Elie Chouraqui: la guerra de Bòsnia.  
 
CURS DE CINEMA I PERIODISME 
 
Els dimarts 22 i 29 d’abril i 6, 13 i 20 de maig de 2008 foren les dates escollides 
per organitzar el “Curs de cinema i periodisme”. L’activitat, que tingué lloc al 
Saló d’Actes de l’edifici del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez –
CESAG-, comptà amb una cinquantena de matriculats. 
 
La direcció de l’activitat anà a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, 
professor d’Història contemporània i director del CEDOC i la presentació de 
cada una d'aquestes pel·lícules de cinema històric anà a càrrec dels professors 
de Comunicació i d'Història contemporània del CESAG. 
 
La pròpia Universitat li concedí 1 crèdit de lliure configuració per a l’alumnat 
matriculat 
 
El programa del curs fou el següent: 
 
Dimarts 22 d'abril. El món del periodisme a una red acció  
Primera plana. 1974. 1h. i 40 minuts.  
Dir. Billy Wilder:  
 
Dimarts 29 d'abril. Els reality shows i la intromis sió a la societat  
El show de Truman. 1998. 1h. i 40 minuts.  
Dir. Peter Weir: 
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Dimarts 6 de maig. La Televisió: competitivitat i a udiències  
Network. 1976. 1h. i 56 minuts.  
Dir. Sidney Lumet:  
 
Dimarts 13 de maig. La vida de tres periodistes a u na cadena de televisió  
Al filo de la noticia. 1987. 2h. i 10 minuts. 
Dir. James L. Brooks.  
 
Dimarts 20 de maig Un fotògraf de successos a la No va York dels anys 40  
El ojo público. 1992. 1h. i 35 minuts.  
Dir. Howard Franklin. 
 
JORNADA D’ESTUDI HISTÒRIC: LA SEGONA REPÚBLICA 
 
El CEDOC va organitzar una jornada d’estudi històric dedicada a la Segona 
República espanyola. L’acte, que comptà amb la participació d’un gran nombre 
d’estudiants consistí en un programa d’activitats molt divers que va analitzar i 
debatre des de diferents punts de vista aquesta esdeveniment històric. 
 
La jornada/curs, que estigué coordinat pel becari Llorenç Carrió comptà amb la 
concessió d’un crèdit de lliure configuració per part de la nostra Universitat i 
amb la col·laboració dels membre del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i 
la Política al Món Contemporani.   
 
A continuació adjuntam el programa del mateix: 
 
-9:30h La Segona República a l’Estat espanyol: marc general. A càrrec del Dr. 
Antoni Marimon Riutort, professor d’Història contemporània de la UIB  
-10:30h La Segona República a les Illes Balears. A càrrec del Dr. Miquel Duran 
Pastor, catedràtic d’Història contemporània de la UIB  
-11:30h Descans  
-12:00h Projecció del film: El coronel Macià. Presentat pel Sr. Llorenç Carrió 
Crespí, becari del CEDOC  
-16:00h Recital de cançons i gloses republicanes al claustre de l’edifici Ramon 
Llull. A càrrec del Sr. Francesc Gomila Márquez, estudiant d’Història  
-16:30h Presentació de l’obra Emili Darder Cànaves. El darrer batle republicà 
de Palma. A càrrec del Sr. Arnau Company Mates, historiador  
-17:15h Projecció del documental Emili Darder. Presentat per Margalida 
Blanquer Genovart, directora i guionista del documental  
-18:00h Presentació de l’obra Emili Darder (1895-1937). Vida i martiri. A càrrec 
de Catalina Moner Mora, historiadora  
-18:45h Descans  
-19:00h Presentació de l’obra La Segona República. Actes de les XXV 
Jornades d’Estudis Històrics Locals, Institut d’Estudis Baleàrics. A càrrec del 
Dr. Sebastià Serra  
Busquets i el Sr. Arnau Company, coordinadors de les Jornades.  
-20:00h Col·loqui sobre el moviment associatiu a Mallorca i Menorca durant la 
Segona  
República. A càrrec del Dr. Jordi Pons i el Dr. Manel Santana, historiadors  
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CURS TOTS JUNTS CONTRA LA POBRESA A L’ÀFRICA SUBSAH ARIANA 
 
El 21, 22 i 23 d’abril de 2008 tingué lloc el curs Tots junts cotra la pobresa a 
l’Àfrica subsahariana al Club Diario de Mallorca i a l’edifici Sa Riera. L’activitat 
de 10 hores (1 crèdit de lliure configuració) estava coordinada pel CEDOC i 
Veïns Sense Fronteres. 
 
La matrícula del curs fou d’una vintena de persones, encara que molta gent hi 
assistí sense haver-se matriculat, ja que era una activitat oberta a tothom. 
 
Es tractava de continuar a Mallorca la reflexió sobre l’Àfrica Subsahariana 
començada amb el seminari organitzat el mes de novembre de 2006 sobre 
«L’Àfrica pels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni», seguida el mes de 
març de 2007 amb un segon Seminari titulat «L’Àfrica Subsahariana en 
moviment», en el que es tractà la qüestió dels desplaçats interns, de l’èxode del 
món rural cap a les grans ciutats, dels refugiats fora del continent africà i dins 
l’Àfrica Subsahariana i també dels moviments migratoris des del Sud cap al 
Nord. 
 
Igual que en els seminaris anteriors, el Seminari «Estratègies de lluita contra la 
pobresa a l’Àfrica Subsahariana» fou finançat per la Direcció General de 
Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern 
de les Illes Balears. 
 
Els participants escoltaren diverses conferències i exposicions sobre: 
 
-Les causes de la pobresa a l’Àfrica Subsahariana i, de manera especial a 
l’Àfrica dels Grans Llacs, i els reptes per vèncer-la 
-La dona i la lluita contra la pobresa 
-El paper els operadors econòmics en la lluita contra la pobresa 
-El turisme sostenible com a instrument de lluita contra la pobresa 
-Les estratègies de les ONGD del Sud i el paper de les ONGD du Nord en la 
lluita contra la pobresa 
-El paper de les institucions internacionals i el de les institucions dels països del 
Sud en la lluita 
contra la pobresa 
-El paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra la pobresa 
-Les estratègies de lluita contra la pobresa posades en marxa per Veïns Sense 
Fronteres dins la regió dels Grans Llacs africans. 
 
Tot seguit detallam el programa complet del curs: 
 
Dilluns 21 d’abril de 2008 
Club Diario de Mallorca 
-19:30-20 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; i Dr. Sebastià Serra, 
director del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània CEDOC (UIB-“SA 
NOSTRA”). 
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-20-21:30 hores Taula rodona i debat «Lluitar contra la pobresa és possible» a 
càrrec de la Sra. Fatoumata Diarra Traore, economista i presidenta de la Xarxa 
de Dones Economistes de Mali; el Sr. Joseph Ntamahungiro, president del 
Centre d’Intercanvis Belgo-Burundesos i l’Honorable Gilbert Ngongo, diputat i 
secretari primer del Parlament de Kivu Sud, província de l’Est de la República 
Democràtica del Congo. 
Presenta i modera: Veïns Sense Fronteres. 
 
Dimarts 22 d’abril de 2008 
Sala d’Actes. Edifici Sa Riera (UIB) 
-16:30-17 hores Distribució de material. 
-17-18:45 hores Conferència-col·loqui «Tots contra la pobresa», a càrrec del Sr. 
Joseph Ntamahungiro, president del Centre d’Intercanvis Belgo-Burundesos. 
Presenta i modera: Veïns Sense Fronteres. 
19:15-21 hores Taula rodona i debat «Rol de l’economia en la lluita contra la 
pobresa». Intervenen la Sra. Fatoumata Diarra Traore, presidenta de la Xarxa 
de Dones Economistes de Mali; el Sr. Cristian R. Altaba, professor associat del 
Laboratori de Sistemàtica Humana de la UIB i biòleg; el Dr. Pere Salvà, 
catedràtic de Geografia Humana de la UIB; i el Sr. Antoni Pons, president de 
REAS. Presenta i modera el Dr. Antoni Vives Reus, becari del CEDOC. 
 
Dimecres 23 d’abril de 2008 
Sala d’Actes. Edifici Sa Riera (UIB) 
-17-18:45 hores Taula rodona i debat «Les ONG’s i la lluita contra la pobresa». 
Intervenen el Sr. Laurent Kavakure, ambaixador de Burundi a Bèlgica i a la 
Unió Europea; la Sra. Zainabu Suleimani Mbunda, membre del Comitè executiu 
de Neighbours Without Borders (NWB), soci local de Veïns Sense Fronteres a 
Tanzània; i un membre de Veïns Sense Fronteres. 
Presenta i modera el Sr. Llorenç Carrió Crespí, becari del CEDOC. 
-19:15-21 hores Taula rodona i debat «Rol de les institucions en la lluita contra 
la pobresa». Intervenen el Dr. Bernat Riutort, professor titular de Filosofia Moral 
de la UIB; l’Honorable Gilbert Ngongo, diputat i secretari primer del Parlament 
de Kivu Sud, província de l’Est de la República Democràtica del Congo; i un 
membre de Veïns Sense Fronteres. 
Presenta i modera CEPAC. 
 
PARTICIPACIÓ A LA VII FIRA DE LA CIÈNCIA 
 
Tal com s’ha fet en els darrers cinc anys, el CEDOC ha participat en la VII 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 promoure un futur museu de la ciència, i s’ha fet els dies 17, 18 i 19 
d’abril de 2008 al recinte firal de l’aeroport de 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 ha un taller d’elaboració de diaris, 
els Cedocnews, alguns dels quals es troben disponibles a la pàgina web del 
CEDOC, a la secció de la Fira de la Ciència. 
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II OLIMPÍADA D’HISTÒRIA 
 
Aquest curs 2007-2008 i deprés de l'èxit de participació en l'edició anterior s'ha 
organitzat per segona 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 25 d'abril de 2008 a l’edifici Ramon Llull i a 
les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera. 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 18 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: 
CASASNOVAS, M. A. (2008): Història de les Illes Balears. Editorial Moll, 
Palma. Després hi hagué una mica de berenar. 
 
Enguany, la Universitat de les Illes Balears ha decidit concedir als guanyadors 
de l’Olimpíada la matrícula gratuïta per al seu primer curs universitari, sempre 
que ho facin a la UIB. D'altra banda s'estableixen altres premis en metàl·lic per 
als alumnes i en material didàctic per als centres dels alumnes guanyadors. El 
lliurament dels premis de les diferents Olipíades escolars tingué lloc en una 
cerimònia conjunta que tingué lloc el dimarts 27 de maig de 2008 a l’edifici de 
Son Lledó.  

 
 

Guanyadors segona Olimpíada d'Història  
  

Regina Frau Salas (primer premi)  
Centre: Col·legi Lluís Vives. Professora/tutora: Maria Teresa Maeso Angel 

 
Iraia Mir Santos (segon premi)  

Centre: IES Pau Casesnoves Professora/tutora: Olga Martínez Antón 
 

Antonio José Ramón González (tercer premi)  
Centre: IES Quartó de Portmany (Eivissa). Professor/tutor: Jesús Agustín 

García Ochando 
 
 
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”. 
 



 11

CONFERÈNCIES ORGANITZADES PEL CEDOC DURANT EL CURS 2007- 
2008 
 
1. La Guerra Civil des d’una perspectiva europea, conferència que tingué lloc el 
25 de febrer de 2008 a les 11 hores a càrrec del Dr. Walther L. Bernecker, 
catedràtic d'Història contemporània de la Universitat de Nuremberg. Aquest 
acte estigué organitzat juntament amb el Grup d’Estudi de la Cultura, la 
Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB. 
 
2. Anàlisi i situació actual de l'Amèrica del Sud, conferència que tingué lloc el 
10 de gener de 2008 a les 11 hores a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull de 
la UIB a càrrec del Dr. Josep Maria Buades, membre del Grup d’Estudi de la 
Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB. 
 
3. Política, Societat i Cultura en el Perú contemporani, conferència que tingué 
lloc el 16 de gener a les 11 hores a càrrec del Dr. Tirso Aníbal Molinari Morales 
de la Universitat Nacional Mayor de San Marcos Lima (Perú). 
 
CURS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU 2008. ELS 25 ANYS D’ AUTONOMIA A 
LES ILLES BALEARS 
 
Com cada any, el CEDOC organitza un curs en el marc de la Universitat 
d’Estiu. Enguany, i després l’èxit obtingut els anys anteriors amb els cursos 
sobre Àfrica, Àsia i els EUA, el CEDOC ha preparat el curs Els 25 anys 
d’autonomia a les Illes Balears (del 30 de juny al 4 de juliol al Centre de Cultura 
“SA NOSTRA” de Palma), de trenta hores de durada. El curs compta amb la 
col·laboració de l’Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears. 
 
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 a 21 hores i el dimecres de 9 a 14 
hores. 
 
La matrícula aconseguida fou de 85 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. 
 
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 realitzar un 
balanç d’aquest darrer quart de segle a la nostra comunitat autònoma. 
 
Els ponents i convidats a fer les diverses intervencions comptaren amb el 
beneplàcit del públic, el qual quedà enormement satisfet dels temes i persones 
participants. Algunes de les ponències més interessants i en les quals es 
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formularen un gran nombre de preguntes i inquietuds per part dels assistents 
foren les realitzades pel Dr. Antoni Segura Mas, el Dr. Jordi Casassas Ymbert, 
el Dr. Miquel Duran Pastor o el Dr. Sebastià Serra Busquets, entre d’altres. 
 
A més a més, s’ha d’esmentar la sessió del dimecres dematí dedicada a fer 
una anàlisi del material audiovisual realitzat en aquests darrers vint-i-cinc anys, 
intervenció que anà a càrrec del Sr, Xavier Jiménez González. 
 
De la darrera sessió també foren molt interessants les intervencions del Sr. 
Arnau Company Mates i la Dra. Maria de Neus Fernández Quetglas, ja que 
ambdós tractaren el paper que han jugat els mitjans de comunicació en la 
nostra societat contemporània. 
 
Pel que fa referència al tema de les institucions i la política s’han d’esmentar les 
intervencions del Dr. Bartomeu Colom Pastor, el Dr. Antoni Marimon Riutort, el 
Dr. Jordi Pons Bosch o la Dra. Catalina Amer Ballester. 
 
El vessant econòmic anà a càrrec del director de l’Escola d’Hoteleria, Francesc 
Sastre Albertí, el qual mitjançant una explicació interactiva causà una grata 
satisfacció als assistents. 
 
En conclusió podem afirmar que ha estat un molt curs i el balanç és totalment 
positiu. Prova d’això, són els resultats de les enquestes realitzades entre els 
matriculats. 
 
A continuació us n’adjuntam el programa. 
 
Dilluns 30 de juny 
-16 h. Obertura del curs, lliurament del material i presentació del curs a càrrec 
del Dr. Miquel Duran, el Dr. Sebastià Serra i el Dr. Antoni Vives 
-16:30 h. El procés històric. Del Decret de Nova Planta a la Transició 
Democràtica. Dr. Miquel Duran Pastor 
-17:30 h. L’estat de les autonomies, Dr. Antoni Segura Mas 
-19:30 h. Parlament, parlamentaris i grups parlamentaris de les Illes Balears. 
Dr, Joan Matas Pastor 
-20:15 h. Parlament i acció de govern. Dra. Catalina Amer Ballester 
 
Dimarts 1 de juliol 
-16 h Els canvis econòmics. Dr. Francesc Sastre Albertí 
-17:30 h. La ribera mediterrània: problemàtica nord-sud. Dr. Antoni Segura Mas 
-19:30 h. Població i societat: els canvis socials. Dra. Isabel Moll Blanes 
 
Dimecres 2 de juliol 
-9 h. El cinema a les Illes Balears: anàlisi i projecció de fragments i 
curtmetratges. Sr. Xavier Jiménez González 
-12:30 h. La preautonomia. Sr. Llorenç Carrió Crespí 
-16 h. Anàlisi de les institucions d’autogovern i la seva evolució. Dr. Bartomeu 
Colom Pastor 
-17:15 h. El procés electoral des de 1983 al 2007. Dr. Antoni Marimon Riutort 
-18:30 h. De la Diputació Provincial als Consells. Dr. Jordi Pons Bosch 
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-19:30 h. Bibliografia de les Illes Balears 1983-2008. Sra. Rebecca Alemany 
Garré i Sr. Rafel Puigserver Pou 
-20:15 h. Cronologia 1983-2008. Sra. Rebecca Alemany Garré i Sr. Rafel 
Puigserver Pou 
 
Dijous 3 de juliol 
-16 h. El paper de l’estat a l’època contemporània en la Mediterrània. Dr. Jordi 
Casassas Ymbert 
-18:15 h. La dinàmica social i cultural. Dr. Sebastià Serra Busquets 
-19:15 h. Els presidents i els consellers del Govern i dels Consells. Sra. 
Catalina Ramis Munar i Sra. Maria Francisca Gomila Pocoví 
-20:15 h. Moviment associatiu i mobilització ciutadana. Dr. Antoni Vives Reus 
 
Divendres 4 de juliol 
-16 h. Evolució de la normativa de la CAIB. Dr. Lluís Segura Ginard 
-17:15 h. La premsa escrita. Sr. Arnau Company Mates 
-18:30 h. La ràdio, la televisió i les noves tecnologies. Dra. Maria Neus 
Fernández Quetglas 
-20:30 h. Cloenda del curs 
 
ELABORACIÓ DE DOSSIERS DE PREMSA ESPECIALITZATS 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008 s’han elaborat diferents dossiers de 
premsa, entre els quals cal esmentar el de les Eleccions Generals al Congrés 
dels Diputats i el Senat espanyol del 9 de maig de 2008. 
 
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. 
 
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. 
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CREACIÓ DE LES SECCIONS: DIARIS I BUTLLETINS OFICIA LS 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.  
 
D’altra banda, també mereix comentar que durant aquest curs 2007-2008 s’han 
penjat en xarxa dins aquesta secció les reformes dels Estatuts d’Autonomia de 
les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol.  
 
SELECCIÓ DE DISCURSOS SIGNIFICATIUS D’ENTITATS I AC TIVITATS 
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. 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008 s’han incorporat els discursos de Fernando 
Alzamora Carbonell, president de «Sa Nostra», Caixa de Balears, sobre «El 
futur de l'empresa balear en un món globalitzat»  
 
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. 
 
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’1 de setembre de 2007 i 
el 31 d’agost de 2008: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total  

Pageloads  6.081 

Unique Visitors  4.076 

First Time Visitors  2.492 

Returning Visitors  1.584 
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De l’anterior quadre es desprèn que hi hagué un total de 4.076 visites a la 
pàgina web i que d’aquestes 2.492 ho feren per primera vegada. L'audiència de 
la web seria de 6.081. 
  
D'altra banda, tot i que els dies de majors visites coincideixen amb les activitats 
que organitza el CEDOC,  el dia de major visites fou el divendres 28 de 
setembre de 2007, dia en què estrenarem el nou disseny web. Visitaren la 
nostra pàgina 141 persones. El mes que tinguerem més visites fou l'abril amb 
670. El 97 % dels qui ens visiten provenen de l'Estat Espanyol.  
 
DONACIONS D’ARXIUS AL CEDOC 
 
Durant el 2007 i el 2008, 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 ha continuat fet donació durant el mes d’abril de 2008 d’un 
conjunt d’obres literàries i històriques, documents oficials, guies turístiques, etc. 
Aquests documents passaran a formar part de l’Arxiu Antoni Jiménez Vidal, i 
estan en procés de catalogació. Tanmateix la llista del total d’obres cedides ja 
es pot consultar al portal web del CEDOC. 
 
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.  
 
RESOLUCIÓ DE QÜESTIONS I SOL·LICITUDS 
 
Al Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB–Sa Nostra) estam 
oberts perquè distints elements de la societat civil es dirigeixin a nosaltres per 
fer-nos consultes. Durant el curs 2007-2008, 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. 
 
Un dels encàrrecs més significatius fou el del Consolat General de França a 
Barcelona, que sol·licità un dossier especial sobre l’emigració mallorquina a 
França. Aquest treball fou lliurat al propi cònsol en un agradable dinar de 
cortesia el mes de novembre de 2007 i comptà amb la presència de 
l’Il·lustríssim Sr. Pere Batle, Director General de “SA NOSTRA”, Caixa de 
Balears.  


